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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kota Surakarta merupakan salah satu diantara sepuluh Kota besar di 

Indonesia yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Inti dari 

perkembangan dan pertumbuhan Kota Surakarta dicirikan dari perkembangan 

kegiatan dan fisik Kota yang ada dalam wilayah administrasi Kotamadya Dati 11 

Surakarta. Saat ini Kota Surakarta telah berkembang menjadi Kota besar yang 

mempunyai bermacam-macam fungsi, yakni sebagai pusat administrasi tingkat 

regional, kota industri, kota perdagangan, pariwisata, dan budaya. Perkembangan 

Kota Surakarta dicirikan sebagai daerah transisi antara kegiatan perumahan dan 

kegiatan komersil, di daerah pusat Kota dan fasilitas umum berkembang di 

wilayah administrasi Kotamadya Surakarta (BAPPEDA Surakarta 2005). 

Suatu kota bisa dikatakan telah mengalami perkembangan yang berarti jika 

dilihat dari kondisi bangunan-bangunan yang ada baik permukiman maupun 

sarana-sarana pendidikan, kesehatan, kantor, dan lain sebagainya berada dalam 

kondisi yang baik dan memenuhi syarat, serta lalu-lintasnya yang padat. Hal itu 

juga ditunjang dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, baik dari 

penduduk asli maupun penduduk pendatang kaum urban). 

Secara umum karakteristik perkembangan kota -kota di Indonesia adalah sebagai 

berikut; 

1.  Karena besarnya arus urbanisasi ke Kota. 

2.  Keadaan Kota masih memungkinkan untuk menerima pendatang 

walaupun kesempatan itu semakin lama semakin terbatas, sehingga 

timbul penduduk pinggiran Kota yang semakin padat (Utami Trisni. 

1997). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa akan timbul 

suatu permasalahan dalam perkotaan yaitu kepadatan penduduk Kota yang tidak 

terkendali yang tidak diiringi kesiapan Kota. Artinya Kota belum siap memberi 

mereka tempat maupun pekerjaan yang layak atau seperti yang mereka harapkan. 

1 
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Pesatnya perkembangan perkotaan akan menyebabkan meningkatnya 

permintaan lahan di Kota. Masalah yang timbul kemudian berkembang kearah 

kebutuhan penduduk akan tempat tinggal atau perumahan. Sebab dari tingkat 

pendapatan masing-masing penduduk yang berbeda akan menyebabkan berbeda 

pula daya beli mereka terhadap suatu tempat tinggal (rumah). Bagi penduduk 

Kota yang bekerja di sektor-sektor ekonomi berpendapatan rendah, kebutuhan 

tempat tinggal ini merupakan masalah yang berat bagi mereka. Penyedia 

perumahan merupakan salah satu hal yang harus dihadapi wilayah perkotaan 

dimasa yang akan datang, seiring dengan perkembangan kota yang berlangsung 

cepat.  

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan  

pemukiman akan me ndorong mereka mencari alternatif lain dalam mencari tanah-

tanah yang murah. Misalnya dengan cara mager sari, yaitu mendirikan bangunan 

diatas tanah orang lain atas seijin pemiliknya (Dahroni 1998), atau dengan 

mencari tanah lain yang terjangkau oleh ekonomi mereka, kemudian diatas tanah 

tersebut mereka mendirikan rumah-rumah yang bisa dikatakan dibawah standar 

kesehatan sebagai suatu perumahan yang layak. Lama-kelamaan di daerah 

tersebut menalami pertambahan pemukiman yang akhirnya membentuk suatu 

areal permukiman yang biasa disebut permukiman kumuh (slum’s). Keadaan 

lingkungan fisik yang semakin merosot inilah akhirnya menjadi ciri-ciri kampung 

Kota yang sangat berbeda dengan kampung desa, sehingga diberi julukan sebagai 

daerah slum’s yang menurut definisi PBB diartikan sebagai daerah yang legal atau 

resmi status hukumnya yang kondisinya sudah sangat merosot (Herlianto, 1985). 

Kemudian sebagian dari mereka yang memilih menempati lahan-lahan 

yang kosong milik Negara yang tidak terpakai untuk mendirikan rumah. 

Lingkungan permukiman inilah yang kemudian disebut dengan daerah squaters. 

Artinya daerah atau lahan yang diduduki permukiman yang dibangun diatas lahan 

yang tidak jelas kepemilikannya atau lahan Negara dan akan semakin meluas 

menempati lahan-lahan kosong seperti ; ditepi rel kereta api, dipinggir kali 

(sungai-sungai besar) yang umumnya dihuni. Ini dikarenakan alasan tempat 

tersebut dekat dengan lokasi dimana mereka mencari nafkah. . 
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Karakteristik Permukiman kumuh Berdasarkan penelitian para ahli 

permukiman kumuh memiliki karakteristik atau ciri khas sebagai berikut; 

1.  Dihuni oleh penduduk dengan penghasilan rendah dengan porsi 

pengeluaran untuk makan dan minum yang relative besar. 

2.  Pendidikan kepala keluarga pada umumnya rendah.  

3.  Pemakaian air bersih juga masih relatife sedikit. 

4.  Pembuangan sampah tidak tertata rapi, dan cenderung ada kesan 

berserakan.  

5.  Cara penduduk pembuangan membuang tinja dan kotoran lain tidak 

sehat. 

6.  Drainase kurang berfungsi dengan baik sehingga terjadi genangan air, 

berbau busuk dan kotor. 

7.  Bangunan berhimpitan dan seadanya karena pada umumnya tidak 

berstatus penempatan atau pemilihan lahan yang jelas. 

Disamping itu terdapat pula pendapat lain yang menyebutkan karakteristik 

yang merupakan ciri-ciri dari permukiman kumuh yaitu : 

1.  Permukiman kumuh tersebut dihuni oleh penduduk yang padat dan 

berjubel, karena adanya pertambahan penduduk yang alamiah maupun 

migrasi yang tinggi dari desa. 

2.  Permukiman kumuh tersebut dihuni oleh warga yang berpenghasilan 

rendah atau berproduksi subsistem, yang hidup di bawah garis 

kemiskinan. 

3.  Perumahan di permukiman tersebut berkualitas rendah atau masuk 

dalam kategori rumah darurat (substandard housing condition), yaitu 

bangunan rumah yang terbuat dari bahan-bahan tradisional, seperti : 

bamboo, kayu, ilalang, dan bahan-bahan cepat hancur lainnya. 

4.  Kondisi kebersihan dan sanitasi rendah. 

5.  Langkanya pelayanan kota ( urban service), seperti : air bersih, 

fasilitas MCK, sistem pembuangan kotoran dan sampah serta 

perlindungan dari kebakaran.  
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6.  Pertumbuhan tidak terencana sehingga penampilan fisiknya pun tidak 

teratur dan terurus. 

7.  Secara sosial terisolir dari permukiman lapisan masyarakat lainya. 

8.  Permukiman tersebut pada umumnya berlokasi disekitar pusat kota 

dan seringkali tak jelas pula status hukum tanah yang di tempati 

(Utami Trisni, 1997). 

Di Surakarta keberadaan permukiman kumuh ini ternyata masih dapat 

ditemui di beberapa daerah di masing-masing di Kecamatan di Surakarta, seperti 

daerah Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres. Dimana luas penggunaan lahan 

di Kelurahan Mojosongo sebagian besar digunakan sebagai lahan permukiman 

atau perumahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 1.1 sebagai 

berikut :  

Tabel 1.1 Penggunaan Lahan di Kelurahan Mojosongo Tahun 2008 

LUAS Penggunaan Lahan  
Ha % 

Perumahan / pemukiman 59,67 53,41 
Jasa 16,02 14,34 

Perusahaan 2,54 2,27 
Industri 7,91 7,08 
Tegalan 0,73 7,81 
Sawah 2,02 1,81 

Kuburan 2,31 2,07 
Lot 0,96 0,86 

Taman kota 2,05 1,83 
Lain-lain 9,51 8,51 
Jumlah 111,72 100 

             Sumber: Badan Pusat Statistik Surakarta Tahun 2008 

 

Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penggunaan lahan di Kelurahan 

Mojosongo tahun 2008 sebagian besar didominasi penggunaan lahan untuk 

permukiman yaitu seluas 59,67 ha atau sekitar (53,41%). Kelurahan Mojosongo 

adalah Kelurahan yang terdiri dari 27 kampung, seperti : Kampung Mojosongo, 

Kampung Debegan, Kampung Krajan, Kampung Mentoudan, Kampung Kedung 

Tungkul, Kampung Sabrang Lor, Kampung Sabrang Kulon, Kampung Ngemplak 

Sutan, Kampung Kendal Rejo, Kampung Kepuk Sari, Kampung Jati Rejo, 
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Kampung Ngampon (Perumahan), Kampung Mipitan, Kampung Ngganjilan, 

Kampung Tegal Arum, Kampung Wonowoso, Kampung Tepengen (perumahan), 

Kampung Genengan, Kampung Busukan, Kampung Dukuhan, Kampung Ngaglik, 

Kampung Sidorejo, Kampung Tawang Sari, Kampung Kismorejo, Kampung 

Bonoroto, Kampung Tegal Mulyo, dan yang terakhir adalah Kampung Randusari.  

Dari kampung-kampung tersebut beberapa ada yang sudah berubah sebagai 

perumahan-perumahan. Hanya sedikit dari masyarakat daerah yang sudah tinggal 

lebih dulu di kampung tersebut menjadi terpinggirkan dan masyarakat yang 

terpinggirkan tersebut membentuk suatu permukiman sendiri menggunakan lahan 

yang kosong, yang dimana lahan daerah tersebut lebih murah dan terjangkau bagi 

mereka seperti sudah disebutkan diatas. Dengan demikian daerah yang digunakan 

oleh masyarakat yang terpinggirkan tersebut kurang layak dan kurang memenuhi 

persyaratan sebagai daerah yang layak huni, ini khususnya terjadi di Kampung 

Krajan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres. Ini dikarenakan pertambahan 

penduduk yang semakin lama semakin banyak, sehingga kebutuhan lahan untuk 

permukiman semakin bertambah. Tetapi karena faktor sosial ekonomi, mereka 

tidak bisa tinggal dipermukiman yang layak, sehingga mereka terpaksa tinggal di 

permukiman kumuh atau menempati lahan-lahan yang tidak terpakai seperti, 

bantaran Sungai Kalianyar.  

Daerah Kampung Krajan merupakan salah satu dari wilayah Kelurahan 

Mojosongo, dimana penggunaan lahannya sebagian besar digunakan sebagai 

lahan permukiman. Dari luas wilayah kampung Krajan 75,16% merupakan lahan 

yang digunakan sebagai permukiman atau perumahan dari luas wilayah seluas 

3,18 ha. Adapun penggunaan lahan di Kampung Krajan Tahun 2008 dapat dilihat 

pada Tabel 1.2 sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Penggunaan Lahan di Kampung Krajan Tahun 2008 

LUAS Penggunaan Lahan 
Ha % 

Perumahan / pemukiman 2,39 75,16 
Industri 0,41 12,95 
Lain-lain 0,38 11,95 

Jumlah 3,18 100 
                        Sumber: Badan Pusat Statistik Surakarta Tahun 2008 
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 Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kampung 

Kraja n digunakan sebagai lahan permukiman atau perumahan. Hal ini 

menyebabkan pada daerah tersebut mempunyai kepadatan bangunan yang tinggi. 

Selain mempunyai kepadatan bangunan yang tinggi, Kampung Krajan mempunyai 

jumlah penduduk sebanyak 1. 593 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 500 

jiwa/ha. Karena merupakan permukiman padat penduduk bisa dikatakan daerah 

tersebut mempunyai standar kesehatan dibawah standar, sehingga 

mengindikasikan bahwa daerah tersebut merupakan daerah permukiman kumuh. 

Selain kepadatan penduduk yang tinggi Kampung Krajan mempunyai 

letak dipinggir Sungai Kalianyar sehingga banyak penduduk yang memanfaatkan 

bantaran sungai Kalianyar sebagai area permukiman, selain itu adanya pabrik 

plastik, pabrik permen (kembang gula), pabrik wafer, dan yang paling dekat 

adalah industri pabrik tahu di kampung Krajan ini secara tidak langsung menjadi 

faktor utama penyebab timbulnya daerah kumuh di Kampung Krajan.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengajukan judul penelitian dengan judul ”KARAKTERISTIK 

PERMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG KRAJAN KELURAHAN 

MOJOSONGO KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA” 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Dari uraian diatas, maka permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1.  Bagaimana karakteristik fisik  permukiman kumuh di Kampung Krajan 

kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta ? 

2.  Bagaimana pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap permukiman kumuh 

di Kampung Krajan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota 

Surakarta? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.  Mengetahui karakteristik  fisik permukiman kumuh di Kampung Krajan 

Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 
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2.  Mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap tumbuhnya 

permukiman kumuh di Kampung Krajan Kelurahan Mojosongo 

Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan 

keilmuan bidang geografi khususnya tentang kajian permukiman kumuh.  

2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PEMKOT 

Surakarta untuk lebih memperhatikan masalah permukiman kumuh 

khususnya di Kampung Krajan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres. 

 

1.5  Telaah Pustaka dan Perbandingan  Antar Penelitian 

1.5.1 Telaah Pustaka  

Tantangan yang paling besar yang harus dihadapi dalam bidang 

permukiman adalah bagaimana mengatasi permukiman masyarakat miskin. 

Tuntutan pengadaan rumah sangat besar dan selalu meningkat, sedangkan 

lingkungan permukiman yang sudah ada dinilai kurang manusiawi. Tambahan 

pula kemampuan ekonomi mereka yang te rbatas, sulit untuk mengangkat diri 

sendiri tanpa bantuan pihak lain.  

Pemukiman kumuh dapat disebut permukiman murah, sebetulnya tidak 

betul-betul murah dan tidak manjangkau masyarakat lapisan bawah seperti tukang 

becak, penjual bakso, kuli bangunan, pekerja di pabrik tahu dan lain-lain. Kalau 

kelompok tersebut ingin bertekat membangun, mereka hanya mampu 

menggunakan bahan lokal seperti bambu, seng, triplek, anyaman bambu (gedek) 

Kenyataan menunjukkan bahwa bagi kebanyakan masyarakat rakyat miskin, 

rumah merupakan prioritas yang paling utama perkembangan yang terjadi dalam 

masyarakat termasuk pengetahuan tentang rumah dan lingkungan. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Subandi Gunawan di kecamatan 

Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo pada tahun 1987, diantaranya faktor -faktor 
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sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas 

rumah di permukiman kumuh adalah pendapatan keluarga, tingkat pendidikan, 

mata pencaharian. Pendapatan keluarga berpengaruh terhadap peningkatan 

kualitas rumah dimana semakin besar pendapatan keluarga semakin tinggi kualitas 

rumahnya. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan kondisi 

lingkungan rumah, hal ini menunjukkan bahwa dengan pengetahuan yang tinggi, 

lingkungan rumah akan dapat ditata  dan diatur sedemik ian rupa sehingga 

memiliki kualitas rumah yang baik. Sedangkan faktor mata pencaharian 

merupakan salah satu faktor yang sangat dominan dalam suatu  lingkungan 

permukiman (rumah khususnya). 

Wawasan terlalu ditekankan pada pencapain target fisik dan kualitas  

pengadaan rumah dengan perencanaan lingkungan yang baik, menggunakan 

komponen bangunan produk teknologi, sedangkan banyak masyarakat kita yang 

tidak mampu menggunakan komponen-komponen bangunan tersebut. Kualitas 

permukiman dan kualitas lingkungan identik dengan sosial ekonomi. Syarat-

syarat yang baik sebagai berikut : 

1.  Terdapat ventilasi yang baik, agar pertukaran udara dapat berjalan 

dengan lancar dan selalu tersedia udara yang sehat dan bersih di dalam 

rumah. 

2.  Persediaan air bersih yang cukup banyak untuk diminum dan 

digunakan untuk memelihara kebersihan.  

3.  Tersedia perlengkapan untuk pembuangan air hujan, air kotor, sampah, 

dan kotoran-kotoran lainnya. 

4.  Memilih tata letak ruangan yang baik, agar hubungan antar ruangan 

dan penghuni lainnya dapat berjalan dengan baik. 

Kebutuhan rumah tempat tinggal hendaknya memiliki beberapa tingkat 

kebutuhan sebagai berikut : 

1.  Kebutuhan untuk bernaung dan memiliki rasa aman. 

2.  Kebutuhan badaniah akan pemenuhan rasa senang dan nyaman.  

3.  Kebutuhan sosial yang menimbulkan rasa bangga  pada diri sendiri, 

dan 
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4.  Kebutuhan yang bersifat estetis dan keindahan. 

Lingkungan kumuh adalah sebutan yang ditujukan kepada daerah 

perkampungan yang tidak teratur, padat sekali dan merosot kondisi lingkungannya 

(Herlianto. 1985). Lingkungan kumuh merupaka n lingkungan perumahan yang 

mempunyai karakteristik sebagai berikut ; 

? Kondisi lingkungan yang tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan, 

yaitu kurang atau tidak tersedianya prasarana, fasilitas, dan utilitas 

lingkungan.  

? Kondisi bangunan yang sangat buruk serta bahan-bahan bangunan 

yang digunakan adalah yang bersifat semi permanen. 

? Kepadatan bangunan dengan kondisi bangunan yang lebih besar dan 

yang diijinkan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi (lebih 

dari 500 jiwa/ha). 

Beberapa pengertian tentang Slum’s dan Squater antara lain ; 

a. Slum’s 

Merupakan lingkungan hunian yang legal tetapi kondisinya tidak layak 

huni atau tidak memnuhi persyaratan sebagai tempat permukiman (Utomo Is 

Hadri, 2000). 

Slum’s yaitu permukiman diatas lahan yang sah yang sudah sangat 

merosot (kumuh) baik perumahan maupun permukimannya (Herlianto, 1985). 

Dalam kamus sosiologi Slum’s yaitu diartikan sebagai daerah penduduk 

yang berstatus ekonomi rendah dengan gedung-gedung yang tidak memenuhi 

syarat kesehatan. (Sukamto Soerjono, 1985). 

Sedangkan menurut kamus ilmu-ilmu sosial Slum’s diartikan sebagai 

suatu daerah  yang kotor yang bangunan-bangunannya sangat tidak memenuhi 

syarat. Jadi daerah slum’s dapat diartikan sebagai daerah yang ditempati oleh 

penduduk dengan status ekonomi rendah dan bangunan-bangunan perumahannya 

tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai perumahan yang sehat (Peading 

Hugo F, 1986). 

b. Squater 
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Squater yaitu ruang-ruang terbuka yang ditempati oleh permukiman-

permukiman liar. Pada umumnya lingkungan kumuh ini berada diatas tanah-tanah 

Negara, tanah perorangan, badan hukum atau tanah yayasan yang belum dibangun 

oleh pemiliknya (Utomo Is Hadri, 2000). Daerah squater dalam kamus sosiologi 

diartikan sebagai seseorang yang bertempat tinggal secara tidak sah pada suatu 

tempat (Sukamto Soerjono, 1985). Sedangkan dalam kamus ilmu-ilmu sosial 

daerah squater  diartikan sebagai seseorang yang menempati tanah-tanah tanpa 

ijin resmi (Peading Hugo F, 1986). 

Wilayah squater adalah wilayah yang dijadikan oleh lahan permukiman 

secara liar, gubuk-gubuk liar ini umumnya didirikan dibangun diatas lahan orang 

lain atau diatas lahan yang tidak jelas kepemilikannya, atau lahan Negara, dan 

akan semakin meluas menempati lahan-lahan kosong, di tepi rel kerta api, dan di 

pinggir-pinggir sungai, dibawah jembatan dan diatas kuburan. Disamping gubuk-

gubuk darurat yang di bangun menempel di tembok orang lain atau di lorong-

lorong kota, yang umumnya dihuni oleh orang-orang pendatang dekat dengan 

lokasi dimana mereka bekerja dan mencari nafkah. 

Salah satu pendorong timbulnya permukiman kumuh (slum’s dan squatter) 

adalah arus urbanisasi yang tidak terkendali. Kesengsaraan  di daerah-daerah 

pedesaan yang disertai frustated exspectations (terutama di kalangan pemuda) 

mungkin akan membawa mereka bermigrasi ke didaerah perkotaan secara besar-

besaran, ketidaksiapan Kota menampung mereka (tidak tersedianya pekerjaan, 

hilangnya primary sosial control, dan kebingungan norma dalam (way of life) 

akan memudahkan pendatang ini memilih cara-cara yang illegitimate means 

dalam kehidupan mereka di kota.  

Daerah-daerah slum’s di kota merupakan tempat yang baik bagi pendatang 

ini untuk mempelajari nilai-nilai dan norma-norma yang mendukung cara-cara 

yang tidak sah diatas cara-cara yang sah. Oleh karena itu apa yang harus dicegah 

adalah arus urbanisasi yang berlebihan (over urbanization) dan di samping itu 

diusahakan mempersiapkan organized slum’s untuk menampung para pendatang 

(Herlianto, 1985). 
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Selain itu permukiman kumuh juga disebabkan karena munculnya masalah 

penyediaan perumahan diperkotaan yang berkaitan erat dengan beberapa hal 

berikut; 

1.  Tingginya pertumbuhan penduduk. 

2.  Munculnya ketimpangan akibat pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

tanpa diimbangi dengan pemerataan.  

3.  Adanya migrasi ke perkotaan yang belum diimbangi dengan kesiapan 

penyediaan lapangan kerja dan berbagai prasarana perkotaan lainnya. 

4.  Keterbatasan lahan, luas lahan yang tetap sedangkan kebutuhan terus 

meningkat sehingga persaingan penguasaan lahan pun semakin 

meningkat. 

5.  Keterbatasan dana bagi sebagian besar masyarakat tidak tetap dan 

rendah. 

Pada akhirnya kondisi-kondisi tersebut diatas akan menciptakan suatu 

lingkungan yang buruk yang dihuni oleh masyarakat miskin di kota yang sering 

disebut sebagai permukiman kumuh, serta suatu area perumahan yang dibangun 

serba apa adanya sesuai dengan kemampuan ekonomi penghuninya (BAPPEDA 

Surakarta, 1986). 

1.5.2 Perbandingan Antar Penelitian  

Ishadri Utomo dkk (2000), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam Implementasi Proyek Peremajaan 

Permukiman Kumuh diBantaran Sungai Kalianyar Mojosongo tahun 2000 ” 

adapun tujuan dari penelitian ini adalah : mengetahui Model dan pemberdayaan 

masyarakat dalam implementasi proyek peremajaan permukiman kumuh di 

bantaran sungai kalianyar Mojosongo, untuk me ngetahui pihak-pihak yang 

diuntungkan dan dirugikan dalam implementasi proyek tersebut, untuk 

mengetahui dan upaya mengatasinya dalam implementasi program serta untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permukiman kumuh. Metode 

yang digunaka n dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil yang 

didapatkan dari penelitian ini adalah : bahwa pemberdayaan dengan menyediakan 

mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut dengan cara 
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mengembangkan, memandirikan, dan mensjahterakan masyarakat, dikembangkan 

kelompok swadaya masyarakat dalam penyediaan modul dan hubungan dengan 

bank/pemilik modal dan permasalahan mengenai penentuan luas lahan, model 

bangunan yang partisipatif, letak lahan dapat diatasi melalui komunikasi dua arah. 

Arief Zulkamaidy (1997), dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku 

penghuni permukiman kumuh dalam pengelolaan lingkungan permukiman (studi 

kasus di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat KODIA DATI II 

Bandar Lampung), adapun tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui 

sikap penghuni terhadap lingkungan permukiannya, mengetahui tindakan 

penghuni terhadap lingkungannya dan mengetahui karakteristik sosial ekonomi 

terhadap perilaku dalam mengelola lingkungan permukimanya. Metode yang 

digunakan adalah metode survey. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini 

adalah : hasil variable bebas tidak berpengaruh nyata terhadap sikap dan tindakan 

penghuni permukiman kumuh, sikap tidak mempengaruhi tindakan penghuni dan 

dapat dikatakan bahwa kepedulian dikarenakan adanya program dari pemerintah 

Untuk memperjelas perbandingan penelitian sebelumnya dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat dalam tabel perbandingan 

penelitian sebagai berikut : 
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Tabel 1.6 Perbandingan Antar Penelitian 

 

No. Peneliti 
/tahun 

Judul Tujuan Metode  Hasil 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Ishadri Utomo 
dkk (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arief Zulkamaidy 

(1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adi Prasetyo 
(2008) 

 

Pemberdayaan 
Masyarakat Miskin 
dalam Implementasi 
Proyek Peremajaan 
Permukiman Kumuh 
diBantaran Sungai 
Kalianyar Mojosongo 
tahun 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perilaku penghuni 
permukiman kumuh 
dalam pengelolaan 
lingkungan 
permukiman (studi 
kasus di Kelurahan 
Kaliawi Kecamatan 
Tanjung Karang Pusat 
KODIA DATI II 
Bandar Lampung)  
 
 
 
Kajian Permukiman 
Kumuh di Kampung 
Krajan Kelurahan 
Mojosongo 
Kecamatan Jebres 
Kotamadya Surakarta 

- Bertujuan untuk 
mengetahui Model dan 
pemberdayaan masyarakat 
dalam implementasi 
proyek peremajaan 
permukiman kumuh di 
bantaran sungai kalianyar 
Mojosongo. 
- Bertujuan untuk 
mengetahui pihak-pihak 
yang diuntungkan dan 
dirugikan dalam 
implementasi proyek 
tersebut 
- Bertujuan untuk 
mengetahui dan upaya 
mengatasinya dalam 
implementasi program.  
- Mengetahui factor-faktor 
yang berpengaruh terhadap 
permukiman kumuh. 
 
 
 
? Untuk mengetahui sikap 
penghuni terhadap 
lingkungan permukiannya. 

? Mengetahui tindakan 
penghuni terhadap 
lingkungannya 

? Mengetahui karakteristik 
sosial ekonomi terhadap 
perilaku dalam mengelola 
lingkungan 
permukimanya. 

  

- Mengetahui  karakteristik 
permukiman kumuh di 
kampung Krajan 
Kelurahan Mojosongo 
Kecamatan Jebres 
Kotamadya Surakarta. 
- Mengetahui pengaruh 
faktor sosial ekonomi 
terhadap tumbuhnya 
permukiman kumuh di 
kampung Krajan 
Kelurahan Mojosongo 
Kecamatan Jebres 
Kotamadya Surakarta 

Deskriptif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Survey  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Survey  
 
 

- Bahwa pemberdayaan 
dengan menyediakan 
mekanisme untuk 
mencegah proses 
kemiskinan lebih lanjut 
dengan cara 
mengembangkan, 
memandirikan, dan 
mensjahterakan 
masyarakat. 
- Dikembangkan 
kelompok swadaya 
masyarakat dalam 
penyediaan modul dan 
hubungan dengan 
bank/pemilik modal. 
- Permasalahan 
mengenai penentuan 
luas lahan, model 
bangunan yang 
partisipatif, letak lahan 
dapat diatasi melalui 
komunikasi dua arah. 
 
- Hasil variable bebas 
tidak berpengaruh 
nyata terhadap sikap 
dan tindakan penghuni 
permukiman kumuh   
-sikap tidak 
mempengaruhi 
tindakan penghuni dan 
dapat dikatakan bahwa 
kepedulian 
dikarenakan adanya 
program dari 
pemerintah 
- Bahwa faktor sosial 
ekonomi yang 
berpengaruh terhadap 
timbulnya permukiman 
kumuh di kampung 
Krajan adalah 
pendidikan, 
pendapatan, mata 
pencaharian dan 
jumlah tanggungan 
keluarga. Sedangkan 
faktor umur tidak 
berpengaruh terhadap 
timbulnya permukiman 
kumuh.  
  
 

  Sumber : Peneliti, 2008 



 14 

1.7. Kerangka Penelitian. 

Pertambahan penduduk kota baik oleh penduduk asli maupun pendatang 

menyebabkan kota semakin padat. Kota belum siap menerima mereka. Yang 

dimaksud adalah kota belum sempat memberikan mereka tempat maupun 

pekerjaan yang layak bagi mereka, yang menjanjikan atau seperti yang mereka 

harapkan. Kondisi ini menyebabkan hanya mereka yang benar -benar siap 

bersainglah yang dapat bertahan dengan kehidupan yang layak. Sedangkan 

mereka yang tidak siap atau dengan bekal skiil dan pendidikan yang rendah 

terpaksa harus bertahan dengan kondisi yang seadanya. 

Pendapatan mereka yang rendah ini berimbas pula pada tingkat daya beli 

mereka terhadap permukiman yang rendah pula. Sehingga timbul keinginan 

mereka untuk mendapatkan tempat tinggal atau permukiman yang murah dan 

terjangkau oleh mereka. 

Keinginan tersebut menyebabkan tumbuhnya rumah-rumah yang tidak 

layak huni di berbagai tempat. Dengan kondisi lingkungan yang kotor dan tidak 

sehat dikarenakan infrastrutur yang kurang memadai, yang kemudian dikenal 

dengan sebutan daerah slum’s. 

Sebagian yang lain lebih memilih memanfaatkan lahan-lahan kosong milik 

pemerintah misalnya, disepanjang rel kereta api, dipinggiran sungai, maupun 

lahan kosong lainnya yang belum digunakan untuk mereka jadikan sebagai 

permukiman. Daerah liar ini kemudian dikenal dengan sebutan squater. 

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka disusun 

diagram alir penelitian sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Peneliti, 2008 

Pertambahan penduduk 

Penduduk Alami 

(Penduduk Asli Kampung Krajan) 

Penduduk Non Alami 

(Kaum Urban/Pendatang) 

Karakteristik fisik Permukiman : 
1. Kondisi Lingkungan : 

? Sarana jalan dan 
transportasi. 

? Sarana pendidikan 
? Sarana kesehatan 
? Sanitasi dan Kebersihan 

2. Kondisi Bangunan: 
? Kondisi fisik rumah 
? Kepadatan bangunan 

 

Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap 

Permukiman 

1. Umur  

2. Pendidikan 

3. Pendapatan 

4. Mata Pencaharian 

5. Tanggungan Keluarga 

Permukiman kumuh 

Masalah Permukiman Penduduk Kota  

Kepadatan Penduduk 
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1.8. Hipotesa 

Untuk dapat merumuskan tujuan penelitian, maka disusun hipotesis 

sebagai berikut : 

1.  Karakteristik fisik permukiman kumuh : 

a)  Kondisi fisik lingkungan : 

o Sarana jalan permukiman kumuh sebagian besar adalah jalan tanah 

dan sarana transportasi didominasi oleh kendaraan tidak bermotor . 

o Ketersediaan fasilitas pendidikan pada umumnya tidak mencukupi 

kebutuhan penduduk usia sekolah 

o Ketersediaan fasilitas kesehatan tidak mencukupi tingkat daya 

layan 

o Pemanfaatan sungai sebagai sarana pembuangan sampah dan 

limbah 

b)  Kondisi bangunan :  

o Sebagian besar bangunan rumah penduduk bersifat semi permanen 

o Permukiman kumuh mempunyai kepadatan bangunan yang tinggi 

2.  Tumbuhnya permukiman kumuh dipengaruhi oleh faktor : Umur, 

pendidikan, pendapatan, mata pencaharian dan tanggungan keluarga  

 

1.9. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian survey, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data melalui pengambilan sampel dari responden (penduduk yang 

bermukim di Kampung Krajan) dengan menggunakan daftar pertanyaan 

(kuesioner). Pemilihan daerah penelitian dilakukan dengan cara purposive. (Masri 

Sangaribun dan Sofian Efendi, 1987).  

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.9.1. Pemilihan Daerah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampung Krajan kelurahan Mojosongo. Dalam 

hal ini Kampung Krajan di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres dipilih 
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sebagai penelitian tentang permukiman kumuh karena lokasinya berada di 

pinggiran sungai Kalianyar dan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi serta 

kepadatan bangunan yang tinggi serta belum pernah dilakukan penelitian 

sebelumnya pada daerah yang sama.  

1.9.2. Pengambilan Sampel Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah penduduk yang bermukim di 

Kampung Krajan. Teknik pengambilan sampel secara accidentil sampling, yaitu 

suatu cara pengambilan sampel yang mana peneliti secara langsung 

mewawancarai responden karena penduduk Kampung Krajan di Kelurahan 

Mojosongo Kecamatan Jebres terdapat penduduk alami dan penduduk non alami, 

sehingga tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya. Jumlah penduduk di 

Kampung Krajan adalah 1.593 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 

502 KK, pada penelitian yang dilakukan peneliti hanya mengambil 10% dari 

jumlah KK di Kampung Krajan tersebut, sehingga jumlah sampel responden yang 

didapatkan adalah 50 kepala keluarga (KK), responden pada waktu dilakukan 

wawncara adalah kepala keluarga. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu 

serta biaya dalam melakukan pengumpulan data dilapangan.     

Waktu pengambilan sampel dilakukan selama satu minggu yaitu pada hari 

senin sampai dengan minggu. Waktu pengambilan sampel dilakukan selama satu 

minggu karena peneliti menilai pada satu minggu tersebut peneliti dapat 

mengetahui aktifitas masyarakat. 

1.9.3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan salah satu pokok dari penelitian. Variabel 

merupakan sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Penentuan variabel merupakan 

langkah penting dalam penelitia n, karena fenomena  sosial dapat dijelaskan dan 

diramalkan apabila hubungan antar variabel tertentu telah diketahui. 

Variable -variabel yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi: 

a.Variable Pengaruh 

? Umur  

? Tingkat pendidikan 

? Pendapatan  
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? Mata pencaharian  

? Tanggungan keluarga  

b. Variabel Terpengaruh 

Variabel terpengaruh dalam penelitian ini adalah keadaan permukiman 

itu sendiri  

1.9.4. Tahap Pengumpulan Data 

a. Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi terkait dan literature 

penunjang menurut kebutuhan. Sumber data sekunder meliputi: 

? Peta administrasi kecamatan Jebres. 

? Data monografi daerah penelitian yang meliputi peta kecamatan, 

daerah permukiman kumuh, dan data mengenai permukiman 

kumuh. 

? Data dari Kantor Kelurahan Mojosongo untuk mengetahui 

gambaran umum te ntang kondisi demografi di Kampung Krajan 

yang berupa keadaan penduduk, mata pencaharian, sarana 

pendidikan, serta sarana kesehatan.  

? Data kondisi fisik daerah penelitian yang meliputi: letak, luas, 

batas wilayah. 

b.  Observasi 

Observasi lapangan dilakukan guna mendukung data sekunder dan 

bertujuan untuk mengetahui kondisi daerah penelitian secara langsung. Data 

penunjang data sekunder dikumpulkan melalui kuisioner yang disebarkan 

pada penduduk Kampung Krajan. Penyebaran  kuisioner dilakukan untuk 

mendapatkan informasi tentang kondisi riil sosial ekonomi di Kampung 

Krajan. Hasil analisis dari data primer dan sekuder tersebut dapat digunakan 

untuk mengetahui karakteristik terjadinya permukiman kumuh di Kampung 

Krajan. 

1.9.5. Tahap Analisis 

Tujuan analisis untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisa data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisa data deskriptif dengan 

bantuan tabel frekuensi dan tabel silang. Tabel frekue nsi digunakan untuk 

mengetahui karakter sosial ekonomi penduduk di Kampung Krajan. Sedangkan 

table silang digunakan untuk menganalisis hubungan variable pengaruh dan 

variable terpengaruh. Proses awal dalam analisis table silang ini, responden yang 

terdapat di Kampung Krajan dipopulasikan terlebih dahulu jumlahnya menurut 

waktu pengambilan sampelnya, sehingga dapat diketahui jumlah sampelnya dan 

variable terpengaruh dapat dimunculkan menjadi data angka. Tahap analisis 

menggunakan bantuan tabel silang ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel pengaruh dengan variabel terpengaruh, dan juga bertujuan untuk 

lebih menguatkan hasil analisisnya nanti. 

 

1.10 Batas an Operasional 

Permukiman  adalah dalam arti luas diartikan sebagai bangunan-bangunan, 

jalan-jalan, pekarangan yang menjadi salah satu penghidupan penduduk. 

Permukiman disini merupakan fungsi yang tidak hanya sebagai atap berteduh dan 

hidup dalam jangka pendek, melainkan suatu ruang untuk hidup turun-munurun 

(Bintarto, 1977). 

Permukiman kumuh (slum) adalah sekelompok bangunan disuatu daerah 

yang dicirikan oleh keburukan-keburukan yang berlebihan, kondisi kurang sehat, 

kekurangan fasilitas, jiwa dan moral (Endang Purwaningsih, 1982) 

Lingkungan rumah  adalah suatu tempat yang digunakan untuk kegiatan 

sehari-hari yang meliputi halaman dan pekarangan rumah (Noor Hadi Raharjo, 

1989) 

Fasilitas rumah  adalah semua sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

mendukung pelayanan penghuni seperti; tempat tinggal, sumber air, sumber 

penerangan, tempat MCK (Salim, 1979). 

Rumah adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding dan atap baik 

tetap maupun sementara, dipergunakan untuk tempat tinggal (Sensus Penduduk, 

1980). 
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Pendapatan adalah semua hasil yang diperoleh seseorang sebagai imbalan 

jasa atas pekerjaan yang dilakukan, baik berupa uang atau barang. Dalam hal ini 

dibatasi pada pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan pokok dan pekerjaan 

sampingan (Hadi Sabari Yunus, 1987). 

Fisik bangunan adalah bagian dari rumah yang terdiri dari luas bangunan, 

dinding, atap, langit-langit, kamar, dan lain sebagainya yang ada hubungannya 

dengan berdirinya suatu rumah (Hernz Finch, 1984). 

Penduduk  adalah orang dalam materinya sebagai diri sendiri, pribadi, 

anggota keluarga, anggota masyarakat, warga Negara dan himpunan kuantita tif 

yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah Negara pada waktu 

tertentu (Ida Bagus Mantra, 1983). 

 

 

 

 

 

 
 

 


