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 `BAB I 

PENDAHULUAN 

                                                                  

1.1  Latar Belakang 

Memperhatikan arti penting permukiman yang tidak dapat dipisahkan 

dari ruang yang harus dimanfaatkannya, maka lingkup permukiman meliputi 

masalah-masalah yang menyangkut aspek penataan ruang yang didukung 

dengan pengadaan atau penyediaan prasarana dan sarana lingkungan serta 

utilitas umum, sehingga membentuk fasilitas untuk kegiatan sosial masyarakat 

baik di kawasan perkotaan,  kawasan pedesaan, maupun kawasan-kawasan 

tertentu. Pada dasarnya pembangunan dalam sektor permukiman adalah 

lingkungan yang amat strategis dalam menghasilkan kemantapan sosial dan 

ekonomi masyarakat. 

Slum atau yang sering disebut sebagai permukiman kumuh merupakan 

masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota - kota di Indonesia bahkan kota-

kota besar di negara berkembang lainnya. Permukiman kumuh merupakan 

sebuah masalah karena wilayah kawasan ini merupakan bagian yang terabaikan 

dalam pembangunan perkotaan. Permukiman kumuh (slum), mencakup tiga segi, 

pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang 

bermukim di permukiman tersebut, dan ketiga dampak dari kedua kondisi 

tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang 

sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan 
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tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah 

belum dikelola dengan baik.  

Kondisi  sosial ekonomi masyarakat yang berada dikawasan pemukiman 

kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, adanya tingkat 

frekuensi, tingkat volume yang tinggi, norma sosial yang longgar, budaya 

kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan 

perilaku yang apatis. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi 

kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, dan sumber penyebaran penyakit, 

yang berdampak pada kehidupan kota keseluruhannya. Oleh karena itu 

pemukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi.  

Kota-kota di Indonesia pada umumnya berkembang tanpa dilandasi dengan 

perencanaan  kota yang menyeluruh dan terpadu, sehingga perkembangan kota 

tidak terkendali yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan 

penduduk yang cukup besar dalam waktu yang relatif pendek dapat 

menimbulkan berbagai masalah perkotaan, antara lain : 

 Menjamurnya pemukiman  kumuh (rumah liar) dengan sarana dan 

prasarana yang sangat tidak memadai untuk mendukung 

keberlangsungan kehidupan manusia yang berbudaya. 

 Berkurangnya daya dukung lahan perkotaan yang dapat 

mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.  
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 Permintaan akan lahan dari sektor yang lainpun bertambah, 

sehingga harga tanah melonjak tinggi dan kesempatan untuk 

mendapatkan lahan semakin sulit. 

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya 

melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman, seperti perbaikan / 

rehabilisasi sarana dan prasarana lingkungan.  Pada dasarnya upaya peningkatan 

kualitas lingkungan permukiman kumuh telah berlangsung sejak lama, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat. Penanganan kawasan permukiman kumuh di 

kota besar, sedang, dan kota kecil menjadi cukup strategis manakala kawasan itu 

memiliki kaitan langsung dengan bagian-bagian kota atau kawasan lainnya 

seperti kawasan pusat kota, kawasan pusat pertumbuhan / pengembangan kota, 

maupun kawasan-kawasan lain misalnya kawasan industri, perdagangan, 

pergudangan, dan perkantoran. Selain memiliki kaitan langsung, bahwa 

penanganan kawasan permukiman kumuh di daerah perkotaan juga memberi 

andil terhadap penanganan permukiman yang ada di kota sekitarnya. . 

Pemerintah dalam  hal ini Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Kegiatan 

fisik yaitu Penataan jalan lingkungan melalui Pavingisasi di Kelurahan 

Bandungrejo yang Kondisi ini tentunya diharapkan dapat mempunyai pengaruh 

yang berperan penting dalam peningkatan kualitas lingkungan 

Melihat berbagai permasalahan yang terjadi di Kelurahan Bandungrejo, 

sangat penting untuk melihat hasil apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah 
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setelah adanya penataan jalan lingkungan melalui pavingisasi apakah ada hasil 

yang memberikan pengaruh positif dalam peningkatan kualitas lingkungan 

1.2    Perumusan Masalah 

Permukiman di Kawasan Mranggen khususnya Kelurahan Bandungrejo, 

Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak  letaknya relatif dekat dengan pusat 

kota yang sangat pesat pertumbuhan penduduknya dan diikuti dengan semakin 

meningkatnya aktivitas kegiatan penduduk dalam proses bermukim apalagi 

kawasan  ini berdekatan dengan kawasan industri ( Apparel ) yang cukup besar, 

secara tidak langsung muncul berdirinya rumah-rumah kos dan kontrakan di 

sekitar lokasi yang berdekatan dengan kawasan industri tersebut. Permasalahan 

pada umumnya adalah penataan kawasan hunian yang kurang baik dan terkesan 

kumuh di tambah lagi kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Dipilihnya 

kawasan ini untuk penelitian yaitu dengan pertimbangan bahwa kawasan 

permukiman ini merupakan kawasan hunian yang menyatu dengan kawasan 

campuran, perdagangan dan komersial lainnya ( kos-kos-an ) selain itu kawasan 

ini merupakan kawasan permukiman yang berkembang pesat dan daerah 

penyangga kota Semarang berkepadatan cukup tinggi.  Melihat padatnya 

aktifitas ekonomi di Kelurahan Bandungrejo perlu adanya penataan kawasan 

untuk memperlancar akses ekonomi di Kelurahan Bandungrejo. Kegiatan fisik 

yang dilakukan Pemerintah yaitu penataan melalui perbaikan kualitas lingkungan 

yang lebih menyeluruh terhadap kawasan hunian dalam bentuk Pavingisasi di 
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Kelurahan Bandungrejo menimbulkan pertanyaan yaitu sejauhmana pengaruh 

keberhasilan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan 

Bandungrejo melalui Pavingisasi. 

 

1.3 Tujuan  dan Sasaran Penelitian   
1.3.1 Tujuan  
 
a. Tujuan Umum : 

 Tujuan  penelitian  adalah mengetahui pengaruh dan peran  penataan  

jalan melalui pavingisasi terhadap peningkatan kualitas lingkungan. 

 b. Tujuan Khusus : 

 1. Mempelajari pengaruh Pavingisasi terhadap peningkatan kualitas 

prasarana lingkungan permukiman dengan melihat kondisi jalan dan 

halaman sekitar hunian sebelum penanganan dan sesudah penanganan, 

2. Mempelajari pengaruh  Pavingisasi  terhadap  partisipasi  masyarakat 

dalam pengelolaan sarana prasarana lingkungan  sebelum penanganan 

dan sesudah penanganan, 

3. Mempelajari pengaruh Pavingisasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat 

sebelum penanganan dan sesudah penanganan berdasarkan mata 

pencaharian, pendapatan, dan pengeluaran.  
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1.3.2 Sasaran Penelitian  

Tingkat pengaruh suatu program sudah seharusnya dapat diukur dengan 

tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini pada 

dasarnya berada pada tataran kegiatan penanganan oleh pemerintah dalam 

mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang 

akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh yang ada dilihat dari kondisi sarana prasarana 

lingkungan dilihat dari kondisi jalan dan halaman hunian  sebelum dan 

sesudah penanganan, 

2. Menganalisis pengaruh keberhasilan penanganan kawasan permukiman 

di lihat dari kondisi sosial partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah 

penanganan, 

3. Menganalisis pengaruh keberhasilan penanganan kawasan permukiman 

di lihat dari kondisi ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah 

penanganan. 

 

1.3.3   Manfaat  Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 
1. Sebagai sumbangan pikiran dilihat sejauhmana pengaruh pavingisasi 

terhadap kualitas lingkungan, 
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2. Memberikan suatu saran dan kajian yang perlu digali dilihat dari 

pengaruh keberhasilan penanganan kawasan permukiman kumuh melalui 

pavingisasi. 

 

1.3.4 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang saya tulis ini merupakan penelitian yang masih awal dan 

memang perlu banyak pengembangan untuk menghasilkan penelitian yang dapat 

menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Daerah maupun pihak terkait untuk 

mengatasi permasalahan dan mencari solusi untuk mengurangi kekumuhan, 

mengembalikan fungsi kawasan dan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi serta 

untuk mengkaji dan menggali potensi yang bisa dikembangkan di Kelurahan 

Bandungrejo. Penelitian ini juga diilhami dari penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya tetapi dengan lokasi yang berbeda, yang berkaitan dengan 

permasalahan penanganan kawasan kumuh permukiman perkotaan serta 

pengelolaan sarana dan prasarana lingkungannya. Penelitian tersebut adalah 

penelitian yang ditulis oleh Tito Permadi dengan judul “ Efektifitas Penanganan 

kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Dadapsari dan Kuningan Kota 

Semarang “  yang mempunyai tujuan mengetahui tingkat efektifitas penanganan 

kawasan permukiman  kumuh tersebut sesuai dengan tujuan penanganannya 

yaitu pengembalian fungsi kawasan guna meningkatkan kesejahteraan dan 

harkat masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan melalui penataan dan 

perbaikan kualitas lingkungan. 
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1.4 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup studi penelitian yang dilakukan ini meliputi ruang lingkup 

wilayah dan ruang lingkup materi yang menjadi batasan di dalam analisis 

maupun kajian dalam penelitian ini. 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Kabupaten Demak berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah bagian utara 

dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang 

sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah sehingga sangat 

potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah di 

samping itu dari sisi perhubungan darat berada pada lalu lintas yang cukup ramai 

yaitu jalur Pantai Utara Jawa. Kabupaten Demak terletak pada 6º43'26" - 

7º09'43" LS dan 110º48'47" BT dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota 

Semarang, dan secara administratif kedudukannya berada diantara kabupaten 

Jepara,  Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. Dilihat dari 

wilayah tersebut, sangat strategis untuk pengembangan permukiman terutama 

bagi masyarakat yang akan bekerja di sektor riil seperti buruh pabrik, buruh 

bangunan, pekerja toko, karyawan instansi pemerintah maupun swasta, dan 

lainnya. Permalasahan kualitas hunian di kawasan kumuh pada umumnya karena 

tidak tersedianya prasarana dan sarana yang cukup memadai, baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Kendala lokasi (lahan) permukiman yang tidak 

mendukung, daerah cekungan serta minimnya areal untuk pematusan genangan, 



9 
Pengaruh  Penataan  Jalan  Lingkungan  Melalui  Pavingisasi 

Terhadap Kualitas lingkungan di Kelurahan Bandungrejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten  
Demak 

 

 
 

 

maka sangat berpotensi menyebabkan banjir, baik karena air hujan maupun rob. 

umum Kelurahan Bandungrejo merupakan Kelurahan yang ,mempunyai potensi 

di sektor perekonomian yang cukup tinggi. Di dukung dengan fasilitas umum 

yang cukup lengkap diantaranya Rumah sakit, pasar, Pertokoan, Bank, kantor, 

rumah makan, Pabrik Kawasan Industri, pom bensin dan fasilitas umum laiinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 1.1 Letak dan Kedudukan Kecamatan Mranggen, Kelurahan                  
              Bandungrejo dalam wilayah Kota Semarang 

 
 

 
1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dalam studi ini ditekankan pada kajian dari segi 

keberhasilan dilihat dari pengaruh penataan jalan lingkungan melalui pavingisasi. 
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Berdasarkan dari berbagai pengertian serta maksud dan tujuan dari 

penelitian ini,  maka dapat diambil suatu tolak ukur keberhasilan terhadap 

pengaruh penataan jalan lingkungan melalui pavingisasi  

Dilihat dari tolak ukur keberhasilan terhadap penanganan kawasan 

permukiman kumuh secara umum, maka diharapkan mendapatkan pengaruh 

yang positif melalui kegiatan fisik  penataan jalan lingkungan melalui pavingisasi 

di Kelurahan Bandungrejo yaitu: 

 Kondisi jalan tidak rusak, tidak lagi terdapat genangan dan nyaman 

untuk dilewati, 

 Tata letak bangunan teratur dan sehat, 

 Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana 

lingkungan meningkat,  

 Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga kesejahteraan 

masyarakat menjadi lebih baik, 

 Terwujudnya kawasan yang ditata lebih baik sesuai dengan fungsinya, 

 Terdapat peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan penghuni. 

 

1.5   Definisi Operasional  

Beberapa istilah di dalam penulisan ini diperlukan penegasan untuk 

menyamakan persepsi atau pendapat mengenai istilah yang berkaitan dengan 

penelitian ini serta strategi penanganannya. Peneliti mendifinisikan istilah-istilah 

sesuai dengan penulisannya, sehingga memudahkan untuk proses pengerjaan 
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penelitian selanjutnya dan memudahkan bagi pembaca untuk memahami istilah-

istilah yang berkaitan dengan proses penelitian ini 

Tabel 1.1 

                                             Definisi Operasional 

Istilah Definisi Operasional 

Permukiman Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun 

perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal 

atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan (Kamus Tata Ruang, 1993: 81) 

Permukiman 

Kumuh 

Permukiman tidak layak huni atau dapat membahayakan 

kehidupan penghuni, karena keadaan, keamanan, dan 

kesehatan memprihatinkan, kenyamanan dan keandalan 

bangunan di lingkungan tersebut tidak memadai, baik dilihat 

dari segi tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi, 

kualitas bangunan yang sangat rendah serta prasarana dan 

sarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat  

Jalan 

Lingkungan 

Jalan yang berada di kawasan tiap perumahan 
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1.6  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Renewal  (perkotaan ) merupakan salah satu upaya 
penanganan kawasan kumuh (Dirjen Cipta Karya, 1996)  

Urban Renewal terkait dengan peningkatkan vitalitas dan 
kualitas lingkungan (UU No 24 Tahun 1992) 

Penanganan Kawasan Permukiman kumuh di Kelurahan Bandungrejo 

Penataan jalan melalui pavingisasi terhadap kualitas lingkungan 

Menurunya kualitas lingkungan di Kelurahan 
Bandungrejo 

Berkembangnya kawasan 
permukiman yang tidak terkendali 

Sejauhmana keberhasilan penanganan kawasan 
permukiman kumuh melalui pavingisasi 

 pengaruh pavingisasi terhadap 
peningkatan kualitas prasarana 
lingkungan dilihat dari kondisi 
jalan  dan kondisi fisik 
halaman sekitar hunian  

 pengaruh  pavingisasi terhadap  
partisipasi masyarakat 

 pengaruh  pavingisasi terhadap  
kondisi ekonomi masyarakat 

Pengaruh penataan jalan lingkungan melalui pavingisasi terhadap kualitas lingkungan Studi Kasus 
Kelurahan Bandungrejo, Kawasan Mranggen, Kab. Demak 

Kriteria keberhasilan penanganan: 
 Kondisi jalan lebih baik, nyaman untuk dilewati 

dan kondisi halaman hunian menjadi lebih tertata 
 Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan  

lingkungan permukiman meningkat 
 Kondisi ekonomi masyarakat jadi lebih baik  

Latar Belakang 

Research Question 

Kondisi Tingkat sosial ekonomi masyarakat  Kondisi sarana prasarana lingkungan  jalan 
dan halaman sekitar  hunian 

Kesimpulan dan 
Rekomendasi 

Pendapatan Mata pencaharian Partisipasi  Aktivitas sosial Sarana  Prasarana  

Analisis kondisi ekonomi 
masyarakat 

Analisis kondisi sosial 
masyarakat 

Analisis kondisi sarana prasarana 
lingkungan dan halaman hunian 

Analisis 
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