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ANALISIS PERSEBARAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH  

DI KECAMATAN BEKASI BARAT, KOTA BEKASI 

 

Abstrak  

Perkembangan permukiman di daerah perkotaan didaerah perkotaan akan 

terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan ketersediaan 

akan lahan strategis untuk permukiman relatif tetap. Oleh karena itu penduduk di 

kota memanfaatkan lahan yang terbatas untuk dijadikan tempat permukiman tanpa 

memperhatikan lagi kualitas lingkungan permukimannya. Perkembangan kota yang 

tanpa arah dan pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan Kota Bekasi 

memiliki masalah dalam perkembangan permukiman, khususnya permukiman 

kumuh yang tersebar hampir merata di 12 kecamatan yang ada. Salah satu 

Kecamatan yang memiliki lokasi permukiman kumuh adalah Kecamatan Bekasi 

Barat yang tergolong memiliki kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 14.476 

Jiwa/Km2 dari luas wilayah Kecamatan Bekasi Barat yang hanya 18.89 Km2. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi persebaran kualitas permukiman 

kumuh dan menganalisis faktor-faktor yang paling mempengaruhi persebaran 

kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 

menggunakan pendekatan analisis SIG kuantitatif, yaitu metode pengharkatan 

dengan menggunakan 12 parameter untuk identifikasi sebaran kualitas permukiman 

kumuh. Parameter yang digunakan adalah kesesuaian dengan rencana tata ruang, 

kepadatan bangunan, building coverage, kondisi jalan, kondisi drainase, kondisi 

bangunan, kondisi persampahan, dan variabel pertimbangan lain. Identifikasi 

sebaran kualitas permukiman kumuh dilakukan dengan interpretasi visual 

menggunakan Citra Quickbird dan survey lapangan yang kemudian diberi harkat 

tiap parameternya dan dilakukan tumpangsusun untuk mendapatkan peta sebaran 

kualitas permukiman kumuh. 

Hasil penelitian pada penelitian ini merupakan peta persebaran kualitas 

permukiman kumuh yang terbagi menjadi 4 kelas yaitu kumuh berat (0.53%), 

kumuh sedang (17.14%), kumuh ringan (12.94%), dan tidak kumuh (69.39%). 

Kelurahan yang memiliki permukiman kumuh terbanyak baik itu dalam kelas 

kumuh berat, kumuh sedang, dan kumuh ringan adalah Kelurahan Kranji dan 

Kelurahan Bintara. Selain itu, hasil analisis faktor yang paling mempengaruhi 

sebaran permukiman kumuh meliputi faktor kesesuaian dengan tata ruang yang 

tidak sesuai, kondisi jalan dan lingkungan yang buruk dengan jalan yang sempit 

<1.5 meter, building coverage (ruang kosong) yang terbatas, kepadatan bangunan 

yang padat, kondisi bangunan yang bukan merupakan bangunan permanen, 

kepadatan penduduk yang tinggi, potensi sosial ekonomi yang tinggi, dan daya 

dukung masyarakat yang rendah. 

 

 

Kata Kunci : Permukiman Kumuh, Citra Quickbird, SIG 
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ANALYSIS DISTRIBUTION OF SLUM AREAS QUALITY IN WEST 

BEKASI, BEKASI CITY 

Abstracts 

The development of urban settlements in urban areas will continue to 

increase with increasing population, while the availability of strategic land for 

settlements is relatively fixed. Therefore the residents in the city use limited land 

for settlement areas regardless to the quality of their settlement environment. The 

development of the city that without a direction and the rapid growth of the 

population caused Bekasi city has problems in the development of settlements, 

especially slums area that spread evenly in 12 districts. One of the subdistricts that 

have slum area is West Bekasi which is classified as having high population density 

that is 14.476 soul/Km2 from large of West Bekasi which only 18.89 Km2. The 

purpose of this study is to identify the distribution of the slum areas quality and to 

analyze the most factors that influence the distribution of the slum areas in West 

Bekasi. 

The method that used in this study is survey method using quantitative GIS 

analysis approach, namely the scoring method using 12 parameters to identify the 

quality distribution of slum areas. The parameters that used are the suitability with 

spatial plan, building density, building coverage, street condition, drainage 

condition, building condition, garbage condition, and other variables consideration. 

Determination of slum level is done by visual interpretation using Quickbird image 

and field survey which then given the value of each parameter and after that overlay 

to get map of quality distribution of slums. 

The result of this study is the map of slum areas quality distribution that is 

divided into 4 classes namely heavy slums (0.53), medium slums (17.14%), light 

slums (12.94%), and non slums (69.39%). The villages that have  the most slum 

areas in both heavy slums, medium slums, and light slums class is in Kranji and 

Bintara Village. In addition, the analysis show the most influencing factors that 

affecting the distribution of slum areas are the suitability with spatial plan, poor 

street condition and bad environments with narrow streets of <1.5 meters, limited 

building coverage (empty space), dense building density, non-permanent building, 

high population density, high socio-economic potential, and low community 

support. 

 

Keyword: slum areas, Quickbird imagery, GIS
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya 

laju pertumbuhan penduduk perkotaan baik karena faktor pertumbuhan penduduk 

kota itu sendiri maupun karena faktor migrasi. Peningkatan jumah penduduk yang 

juga di ikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan akan ruang dan penyediaan akan sarana dan prasarana permukiman. Dari 

waktu ke waktu kebutuhan akan lahan di daerah perkotaan akan terus meningkat 

seiring meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan ketersediaan akan lahan 

strategis untuk permukiman relatif tetap. Oleh karena itu penduduk di kota 

memanfaatkan lahan yang terbatas untuk dijadikan tempat permukiman tanpa 

memperhatikan lagi kualitas lingkungan permukimannya. Pembangunan 

permukiman di lahan yang terbatas menimbulkan masalah alih fungsi penggunaan 

lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang semestinya. Daya dukung 

lingkungan yang kurang memadai juga akan menimbulkan masalah permukiman 

yaitu tumbuhnya permukiman kumuh tak layak huni didaerah perkotaan yang dapat 

mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan permukiman.  

Kota Bekasi merupakan Kota dengan jumlah penduduk terpadat ke-lima di 

Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi yang relatif tinggi menyebabkan 

besarnya peluang lapangan kerja dibandingkan dengan di daerah lain. Kota Bekasi 

sebagai kota penyangga ibukota tentunya memiliki daya tarik kuat bagi penduduk 

Indonesia untuk bermigrasi. Perkembangan kota yang tanpa arah dan pesatnya 

pertumbuhan penduduk menyebabkan Kota Bekasi memiliki masalah dalam 

perkembangan permukiman, khususnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh 

yang dimaksudkan adalah lingkungan permukiman yang berpenghuni padat, 

kondisi sosial ekonomi rendah, jumlah rumah yang sangat padat dan kondisi 

jalannya dibawah standar, prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak 

memenuhi persyaratan teknis kesehatan, baik itu dibangun di atas tanah sendiri 

maupun tanah Negara atau tanah milik orang lain yang di luar peraturan perundang-

undangan. 
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Salah satu Kecamatan di Kota Bekasi yang memiliki lokasi permukiman 

kumuh adalah Kecamatan Bekasi Barat yang merupakan salah satu wilayah yang 

tergolong memiliki kepadatan penduduk yang tinggi yaitu 14.476 Jiwa/Km2 dari 

luas wilayah Kecamatan Bekasi Barat yang hanya 18.89 Km2. Selain itu menurut 

data Kota Bekasi Dalam Angka 2016, Kecamatan Bekasi Barat juga banyak di huni 

oleh penduduk miskin yaitu sebanyak 2.993 Jiwa dari total keseluruhan 26.750 jiwa 

penduduk miskin di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Kemiskinan juga 

merupakan salah satu penyebab timbulnya permukiman kumuh di daerah 

perkotaan. Keadaan sosial ekonomi yang relatif rendah dikhawatirkan akan menjadi 

penyebab timbulnya berbagai macam penyakit sosial yang berkembang di 

masyarakat.  

Berangkat dari permasalahan yang sudah diuraikan, maka dilakukan 

penelitian guna menganalisis persebaran kualitas permukiman di Kecamatan 

Bekasi Barat. Kemajuan akan teknologi informasi mempermudah dalam 

menentukan persebaran permukiman kumuh di daerah perkotaan sehingga nantinya 

dapat dilakukan perencanaan dan penanganan permukiman kumuh. Alternatif yang 

dapat diambil dalam menganalisis persebaran kualitas permukiman kumuh yaitu 

dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesesuaian 

permukiman dengan tata ruang, kepadatan bangunan, kondisi jalan lingkungan, 

kondisi bangunan, dan building coverage yang didapatkan dari hasil identifikasi 

menggunakan citra Quickbird sedangkan untuk parameter kondisi drainase, kondisi 

persampahan dan kondisi air yang didapatkan dari hasil wawancara secara 

langsung. Selain itu juga menggunakan faktor pertimbangan lain seperti kepadatan 

penduduk, letak strategis lokal, daya dukung masyarakat, dan potensi sosial 

ekonomi. Dari beberapa parameter yang digunakan nantinya akan dilakukan 

overlay (tumpangsusun) dengan menggunakan SIG yang akan menghasilkan peta 

untuk dilakukan analisis terhadap hasil persebaran permukiman kumuh.  

Keunggulan dari penelitian ini adalah adanya peta persebaran permukiman 

kumuh yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami informasi lokasi 

kekumuhan, dan lebih cepat dalam mengetahui kualitas, kuantitas, dan sebaran 
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keruangannya. Karena biasanya seseorang menilai suatu permukiman kumuh hanya 

berdasarkan apa yang dilihat bukan dari segi geografisnya. Selain itu hal yang 

melatarbelakangi penelitian ini adalah karena belum adanya penelitian yang 

dilakukan terkait permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat, khususnya 

dalam pemetaan persebaran kualitas permukiman kumuh. Permukiman kumuh 

yang ada diidentifikasi dari berbagai macam aspek dimana tidak hanya aspek fisik 

saja, tetapi juga dari aspek non-fisik, legalitas lahan, hingga bahaya. Hal tersebut 

sangat penting guna melihat secara menyeluruh seperti apa kondisi dan karakter 

spesifik yang dimiliki oleh masing-masing permukiman sehingga dapat diketahui 

faktor apa saja yang mempengaruhi sebaran permukiman kumuhnya dan 

bagaimana penanganan yang tepat dan efektif agar dapat memperbaiki kualitas 

permukimannya.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Persebaran Kualitas Permukiman 

Kumuh Di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi”. 

1.2  Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat? 

2. Faktor-faktor apakah yang paling mempengaruhi persebaran kualitas 

permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah. 

1. Mengidentifikasi persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi 

Barat. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang paling mempengaruhi persebaran kualitas 

permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat. 

1.4 Telaah Pustaka  

Pemukiman sering disebut perumahan dan atau sebaliknya pemukiman berasal 

dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan dan kata 

human settlement yang artinya pemukiman. Menurut Undang-undang RI No. 14 
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Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman menyebutkan bahwa 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik 

yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal dan mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

Lingkungan permukiman yang baik tentunya akan nyaman untuk ditinggali, namun 

permukiman yang tidak baik tentunya akan menimbulkan berbagai masalah salah 

satunya adalah muncul kesan kumuh pada permukiman tersebut. Menurut 

Kurniasih (2007) pemahaman kumuh dapat ditinjau dari : 

1. Sebab Kumuh 

Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari: 

a. segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air 

dan udara, 

b. segi masyarakat/sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri 

seperti kepadatan lalu lintas, sampah. 

2. Akibat Kumuh 

Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain: 

a. kondisi perumahan yang buruk, 

b. penduduk yang terlalu padat, 

c. fasilitas lingkungan yang kurang memadai, 

d. tingkah laku menyimpang, 

e. budaya kumuh, 

Berdasarkan hal tersebut, kumuh dapat diidentifikasi dari apa penyebab yang 

menjadikan sesuatu menjadi kumuh dan bagaimana akibat apabila sesuatu 

teridentifikasi menjadi kumuh. Ditempatkan di mana pun juga, baik itu sebab 

maupun akibat tentunya kata kumuh tetap menjurus pada sesuatu hal yang bersifat 

negatif. 

Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, 

permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidak 

teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas 

bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, 

keadaan yang tidak memenuhi persyaratan baik itu secara teknis, sosial, kesehatan, 
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keselamatan dan kenyamanan maupun persyaratan ekologis dan legalitas tanah 

nantinya diperlukan penanganan yang harus dilaksanakan melalui perbaikan, 

peremajaan maupun relokasi sesuai dengan tingkat atau kondisi permasalahan yang 

ada.  

Tumbuhnya permukiman kumuh adalah akibat dari ledakan penduduk di kota-

kota besar, baik karena urbanisasi maupun karena kelahiran yang tidak terkendali. 

Lebih lanjut, hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan antara pertambahan 

penduduk dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan permukiman-

permukiman baru, sehingga para pendatang akan mencari alternatif tinggal di 

permukiman kumuh untuk mempertahankan kehidupan di kota. Terbentuknya 

pemukiman kumuh dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan, 

karena dapat merupakan sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang, seperti 

kejahatan, dan sumber penyakit sosial lainnya. Menurut Sadyohutomo (2008) 

penyebab munculnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut :  

1. Pertumbuhan kota yang tinggi, yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan 

yang cukup  

2. Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana 

(terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman yang baru.  

Namun, seiring dengan kebutuhan permukiman yang meningkat dan 

pertumbuhan kota yang tinggi serta kurangnya peran pemerintah dalam 

membangun sarana prasaran yang memadai maka masyarakat memecah bidang 

tanah dan membangun permukiman tanpa didasari perencanaan tapak (site plan) 

yang memadai, sehingga munculnya permukiman-permukiman kumuh yang 

tentunya dapat menurunkan kualitas dari suatu permukiman.  

Pada dasarnya suatu permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting, 

yaitu tanah/lahan, rumah/perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang 

tergabung dalam suatu sistem sosial, sistem ekonomi dan budaya baik dalam suatu 

ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. 

Beberapa faktor permukiman kumuh yang menjadi penyebab tumbuhnya 

permukiman kumuh adalah sebagai berikut: 1) Faktor Urbanisasi dan Migrasi 

Penduduk, 2) Faktor Lahan di Perkotaan, 3) Faktor Prasarana dan Sarana Dasar, 4) 



8 

 

Faktor Sosial Ekonomi, 5) Faktor Sosial Budaya, 6) Faktor Tata Ruang, 7) Faktor 

Aksesibilitas, dan 8) Faktor Pendidikan. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah suatu bidang kajian ilmu dan 

teknologi yang relatif baru, digunakan oleh berbagai disiplin ilmu dan berkembang 

dengan cepat. Menurut Prahasta (2002), SIG adalah sejenis perangkat lunak yang 

dapat digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan, dan 

keluaran informasi geografis berikut atribut-atributnya dan merupakan sistem 

kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan sistem-sistem komputer 

yang lain ditingkat fungsional dan jaringan.  

Peran SIG terkait penelitian adalah menyajikan data dalam bentuk peta. Peta 

yang tersajikan merupakan hasil dari tumpangsusun beberapa parameter yang 

digunakan dalam penelitian. Selain itu peran SIG dalam penelitian ini adalah dalam 

melakukan interpretasi secara visual menggunakan data masukan berupa citra 

penginderaan jauh yaitu citra satelit Quickbird memiliki resolusi yang tinggi untuk 

kebutuhan komersil yang dapat memberikan informasi geografi seperti potensi dan 

luasan sumberdaya alam. Quickbird memiliki kemampuan untuk memperoleh data 

tutupan lahan atau kebutuhan lain untuk keperluan GIS berdasarkan kemampuan 

Quickbird dalam menyimpan data dalam ukuran besar dengan resolusi tertinggi. 

Hasil pengolah citra yang nantinya akan menghasilkan beberapa parameter yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Dari beberapa parameter yang digunakan juga akan 

dilakukan overlay (tumpangsusun) yang akan menghasilkan peta untuk dilakukan 

analisis terhadap hasil persebaran permukiman kumuh.  

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian analisis persebaran kualitas 

permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat adalah metode survei dengan 

menggunakan pendekatan analisis SIG kuantitatif, yaitu metode pengharkatan.  

2.1 Populasi/Obyek Penelitian  

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi penelitian adalah blok-blok 

permukiman yang didasarkan pada tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan.  
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2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan teknik 

proportionate stratified sampling. Semakin luas blok permukiman, maka semakin 

banyak juga jumlah sampel yang diambil, begitu juga sebaliknya. Perhitungan 

sampel dapat dilakukan menggunakan Rumus Slovin untuk mengetahui jumlah 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun Rumus yang digunakan 

untuk mengetahui jumlah sampelnya adalah sebagai berikut : 

n = 
𝑁

𝑁 (𝑑)2+1
  ……………………………………………………………….(1) 

 

 

 

 

Untuk dapat mengetahui jumlah strata tiap sampel, rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

n = 
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
× 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘𝑎𝑛………………….(2) 

Sampel digunakan untuk penilaian parameter yang tidak mampu disadap oleh 

citra dan juga untuk validasi hasil dari intrepretasi dan hasil dari tumpangsusun 

parameter yang menghasilkan peta sebaran kualitas permukiman kumuh. Jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 216 sampel blok permukiman. 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data 

sekunder. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah citra Quickbird 

tahun 2015 yang didapat dari Bappeda Kota Bekasi. Parameter kekumuhan yang 

mampu disadap oleh citra antara lain kesesuaian dengan tata ruang, kepadatan 

bangunan, kondisi jalan lingkungan, dan building coverage. Sedangkan parameter 

yang tidak dapat disadap oleh citra dilakukan wawancara secara langsung kepada 

masyarakat setempat baik itu RT/RW/Lurah daerah kajian. Parameter yang 

didapatkan dari wawancara adalah kondisi bangunan, kondisi drainase, kondisi 

persampahan, dan kondisi air bersih. Data sekunder yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini adalah peta Rencana Detil Tata Ruang Wilayah dan peta kawasan 

strategis yang didapatkan dari Dinas PU-PR Kota Bekasi.  

Ket : 

n : Sampel   d : Nilai Presisi 95% atau 0,05 

N : Populasi             
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2.4 Instrumen dan Bahan Penelitian 

Perangkat-perangkat yang akan digunakan dalam peneltian adalah sebagai berikut: 

1. GPS Garmin untuk plotting titik survei 

2. Tabel ceklist lapangan 

3. Kamera untuk dokumentasi lapangan 

Sedangkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Citra Quickbird Tahun 2015 wilayah cakupan Kecamatan Bekasi Barat. 

2. Peta Rencana Detil Tata Ruang Kecamatan Bekasi Barat. 

3. Peta Kawasan Strategis Kota Bekasi. 

2.5 Teknik Pengolahan Data 

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

pendekatan kuantitatif yaitu pengharkatan pada setiap parameter yang digunakan. 

Pada tahapan pertama pengolahan data dilakukan dengan melakukan digitasi on 

screen pada citra Quickbird dengan melakukan interpretasi visual mana objek 

permukiman dan non-permukiman. Kemudian dilakukan delineasi objek 

permukiman menjadi blok-blok permukiman. Selanjutnya setelah dilakukan 

delineasi blok-blok permukiman, dilakukan interpretasi pada setiap parameter yang 

mampu disadap oleh citra sedangkan yang tidak dapat disadap oleh citra dilakukan 

wawancara kepada masyarakat. Kemudian hasil dari interpretasi di lakukan cek 

lapangan hingga menghasilkan peta yang sudah di re-interpretasi yang nantinya 

dengan setiap parameter hasil wawancara langsung kemudian diberi harkat 

sehingga menghasilkan peta persebaran kualitas permukiman kumuh.  

2.5.1 Digitasi Blok Permukiman 

Sebelum dilakukan digitasi terhadap blok permukiman, terlebih dahulu 

melakukan interpretasi penggunaanlahan untuk mengetahui mana yang merupakan 

permukiman dan mana yang non-permukiman. Penggunaan blok permukiman 

sebagai satuan pemetaan dalam penelitian diasumsikan dapat merepresentasikan 

kesamaan kondisi wilayah dalam satu blok permukiman. Pembagian blok 
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permukiman pada penelitian ini mengacu pada keteraturan rumah dan kepadatan 

rumahnya.  

2.5.2 Interpretasi dan Klasifikasi Tingkat Kekumuhan 

Pengolahan data dilakukan mulai dari penentuan parameter-parameter permukiman 

kumuh. Parameter-parameter kekumuhan yang didapatkan baik dari interpretasi 

citra maupun dari wawancara lapangan nantinya diberikan harkat yang dinilai dari 

variabel apa yang memiliki pengaruh dalam menyebabkan suatu permukiman 

menjadi kumuh. Adapun parameter-parameter yang digunakan dalam penelitian ini 

yang didapatkan dari hasil interpretasi citra Quickbird dan lapangan adalah sebagai 

berikut :  

Tabel Klasifikasi Parameter-parameter Tingkat Kekumuhan 

 

Sumber : Dinas PU Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (2011) dalam 

Nusantarawati (2015) dan Dirjen Cipta Karya PU (2014) 

2.5.3 Cek Lapangan 

  Cek lapangan dilakukan untuk mengetahui hasil interpretasi yang 

sudah dilakukan dan mengetahui parameter-parameter yang tidak dapat disadap 

citra seperti kondisi bangunan, kondisi drainase, kondisi persampahan, kondisi daan 

air bersih. Hasil dari cek lapangan pada parameter yang mampu disadap oleh citra 

kemudian dilakukan perhitungan presentasi keakuratan dihitung dengan 

perhitungan uji akurasi menurut Sutanto : 

% 𝐾𝑒𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎𝑛 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
× 100%……………………………(3) 
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Setelah dilakukan uji akurasi kemudian dilakukan reinterpretasi parameter hasil cek 

lapangan pada parameter yang mampu disadap oleh citra. Reinterpretasi dilakukan 

untuk membenarkan kesalahan yang ada pada hasil interpretasi. 

2.5.4 Pengolahan Parameter tingkat Kekumuhan 

Parameter-parameter permukiman kumuh yang sudah dilakukan cek lapangan dan 

diberi harkat kemudian dilakukan overlay hingga mendapatkan peta persebaran 

permukiman kumuh. Pengolahan parameter kekumuhan dilakukan dengan 

menjumlahkan hasil skor tiap parameter yang digunakan. 

Interval kelas = 
skor tertinggi−skor terendah

jumlah kelas 
………………………………(4) 

Berdasarkan hasil perhitungan interval kelas, maka secara keseluruhan kelas 

permukiman kumuh dapat terangkum dalam Tabel 1.17. 

Tabel 2. 2 Kelas Permukiman Kumuh 

Kelas Keterangan Skor 

I Kumuh Berat 510 – 600 

II Kumuh Sedang 420 – 510 

III Kumuh Ringan 330 – 420 

IV Tidak Kumuh 240 – 330 

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3. 1 Identifikasi Persebaran Kualitas Permukiman Kumuh di Kecamatan 

Bekasi Barat 

Persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat 

didominasi oleh kelas kumuh sedang dengan persentase kekumuhan sebesar 

17.14% dari total wilayah yang tergolong memiliki kelas kumuh baik itu kumuh 

berat, kumuh sedang, dan kumuh ringan, serta juga kelas yang tidak kumuh. Luasan 

kelas kumuh sedang adalah 157.77 hektar yang tergolong cukup luas apabila dilihat 

dari jumlah luasan yang tidak kumuh yaitu 638.88 hektar. Kelas kumuh berat hanya 

memiliki sebaran 4.84 hektar atau sekitar 0.53% dari total wilayah permukiman 
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yang ada di Kecamatan Bekasi Barat. Sedangkan kelas kumuh ringan memiliki 

luasan 119.15 hektar atau sekitar 12.94%. Kelurahan yang memiliki permukiman 

kumuh terbanyak baik itu dalam kelas kumuh berat, kumuh sedang, dan kumuh 

ringan adalah Kelurahan Kranji dan Kelurahan Bintara. Untuk mengetahui tingkat 

kekumuhan di Kecamatan Bekasi Barat dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Luasan Permukiman Kumuh di Tiap Kelurahan 

Kelurahan 

Luasan Permukiman Kumuh (Ha) 

Kumuh 

Berat 

Kumuh 

Sedang 

Kumuh 

Ringan 

Tidak 

Kumuh 
Total 

Bintara 0.98 21.32 43.56 169.97 235.83 

Bintara Jaya 3.43 33.56 5.11 99.58 141.68 

Jaka 

Sampurna   22.48 37.60 221.41 281.48 

Kota Baru 0.44 21.55 21.83 89.40 133.21 

Kranji   58.87 11.06 58.52 128.45 

Total 4.84 157.77 119.15 638.88 920.65 

Persentase % 0.53 17.14 12.94 69.39 100.00 

Sumber : Pengolahan, 2017 

Sebaran permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat pada kelas kumuh 

berat hanya terdiri dari 3 blok permukiman saja. Wilayah dengan persebaran kumuh 

berat berada pada Kelurahan Bintara dengan luas blok 0.98 hektar, sebaran 

berikutnya pada kelas kumuh berat adalah terletak di Kelurahan Bintara Jaya 

dengan luas blok 3.43 hektar, sedangkan pada Kelurahan Kota Baru hanya seluas 

0.44 hektar. Pola kekumuhan diwilayah-wilayah tersebut dikarenakan penggunaan 

tanah yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah yakni berada pada rencana RTH 

untuk blok kumuh berat di Kelurahan Bintara Jaya dan kawasan komersial kota 

untuk blok kumuh berat yang berada di Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan 

Bintara. Wilayah tersebut lebih dijadikan tempat bermukim karena memudahkan 

mereka dalam bermatapencaharian.  

Sebaran permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat pada kelas kumuh 

sedang terdiri dari 74 blok permukiman. Wilayah dengan persebaran kumuh sedang 



14 

 

berada pada Kelurahan Bintara dengan luas 58.87 hektar blok permukiman kumuh 

yang juga merupakan wilayah terluas yang memiliki kelas kumuh sedang, 

Kelurahan Bintara Jaya seluas 33.56 hektar, Kelurahan Jaka Sampurna seluas 22.48 

hektar, Kelurahan Kota Baru seluas 21.55 hektar, dan Kelurahan Bintara seluas 

21.32 hektar.  

Persebaran permukiman kumuh kelas kumuh ringan di Kecamatan Bekasi 

Barat terdiri dari 58 blok permukiman. Permukiman kumuh dengan kelas kumuh 

ringan tersebar diseluruh Kelurahan yang ada di Bekasi Barat. Wilayah dengan 

persebaran kumuh ringan terluas berada pada Kelurahan Bintara yaitu dengan luas 

43.56 hektar blok permukiman kumuh ringan, Kelurahan Bintara Jaya seluas 5.11 

hektar, Kelurahan Jaka Sampurna seluas 37.60 hektar, Kelurahan Kota Baru seluas 

21.83 hektar dan Kelurahan Kranji 11.06 hektar. Berikut adalah peta persebaran 

permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Peta Persebaran Kualitas Permukiman Kumuh Di Kecamatan Bekasi 

Barat 
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3.2 Faktor yang paling mempengaruhi sebaran permukiman Kumuh Di Kecamatan 

Bekasi Barat 

Faktor yang mempengaruhi persebaran kualitas permukiman kumuh dengan 

kelas kumuh berat adalah kesesuaian dengan tata ruang yang tidak sesuai, kondisi 

jalan dan lingkungan yang buruk dengan jalan yang sempit <1.5 meter, building 

coverage (ruang kosong) yang terbatas, kepadatan bangunan yang padat, kondisi 

bangunan yang bukan merupakan bangunan permanen, kepadatan penduduk yang 

tinggi, potensi sosial ekonomi yang tinggi, dan daya dukung masyarakat yang 

rendah. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadikan suatu wilayah menjadi kumuh. 

Tingginya tingkat kekumuhan baik dari aspek fisik maupun non fisik menyebabkan 

kondisi permukiman yang tidak nyamalan.  

Ketidaksesuaian dengan tata ruang menyebabkan wilayah tersebut tidak 

memiliki legalitas lahan yang baik dikarenakan membangun suatu permukiman di 

wilayah yang tidak seharusnya. Jika hal itu terus terjadi tentunya dapat 

menyebabkan makin banyak berkembangnya permukiman-permukiman liar. Lahan 

yang ditempati oleh blok-blok permukiman yang tergolong kumuh berat adalah 

lahan yang diharuskan untuk kawasan komersial kota dan kawasan RTH. Namun, 

tanah tersebut tidaklah sepenuhnya milik Negara melainkan milik swasta sehingga 

seharusnya penanganan untuk menghentikan dan mengentaskan permukiman 

kumuh kelas kumuh berat adalah dengan mengusulkan kepada pihak terkait yang 

memiliki lahan untuk diusulkan tentang penataan. Sedangkan, pemerintah dapat 

bertugas untuk membantu dalam menertibkan permukiman kumuh tersebut.  

Kondisi jalan dan lingkungan yang buruk dengan jalan yang sempit yakni 

kurang dari 1.5 meter merupakan faktor yang menjadikan suatu lingkungan 

permukiman terkesan kumuh dikarenakan terbatasnya ruang gerak dan arus lalu 

lintas, selain itu material jalan yang bukan dari aspal, konblok, atau semen 

menyebabkan kondisi jalan bisa menjadi sesuatu yang dapat menurunkan kualitas 

permukiman apabila musim penghujan tiba, karena jalan akan menjadi becek dan 

sulit untuk dilalui. Sedikitnya ruang kosong dan padatnya bangunan juga 

menyebabkan ruang gerak tiap individu untuk melakukan aktivitas menjadi 

berkurang sehingga ruang yang sempit tersebut sering digunakan untuk melakukan 
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kegiatan yang cenderung dipaksakan yang dapat menimbulkan kesan kumuh suatu 

permukiman seperti jemuran yang digantung ditiap-ditiap depan rumah yang 

disertai dengan plastik sampah yang sengaja digantung didepan rumah.  

Kondisi bangunan yang merupakan bangunan yang non-permanen membuat 

permukiman kumuh dengan kelas kumuh berat tersebut semakin terlihat kumuh. 

Bangunan yang dibuat hanya dari material seadanya seperti menggunakan kayu dan 

asbes tentunya sangat rentan terjadi hal yang membahayakan seperti kebakaran 

permukiman. Kondisi ekonomi yang tergolong miskin yang sebagian besar 

bermatapencaharian sebagai pemulung menyebabkan mereka yang tinggal 

dilingkungan ini hanya mengandalkan material seadanya dalam pembangunan 

rumah, asalkan dapat ditinggali walaupun rumah tersebut sangat jauh dari kata 

layak. Kepadatan penduduk yang tinggi juga menyebabkan mereka mencari lahan 

lain untuk ditinggali dikarenakan sangat sulit mencari rumah yang sesuai dengan 

pendapatan mereka sehingga yang mereka lakukan hanyalah membangun rumah 

didaerah-daerah yang mereka anggap sebagai tanah Tuhan, yang bisa ditinggali 

siapapun. 

Daya dukung masyarakat yang sangat rendah dalam hal pengelolaan 

lingkungan dan penanganan kekumuhan menjadikan wilayah kumuh berat tersebut 

makin kumuh karena kesadaran masyarakatnya yang sangat kurang. Masyarakat 

yang menempati permukiman kumuh berat mayoritas bukan warga asli Kota Bekasi 

melainkan pendatang yang datang dari Jawa Tengah dan sekitarnya. Sehingga perlu 

adanya integrasi yang baik dari masyarakat sendiri maupun dari pemerintah untuk 

menangani permukiman kumuh ini, dikarenakan permukiman  kelas kumuh berat 

ini berdiri ditempat yang tidak seharusnya, maka perlu adanya penanganan berupa 

permukiman kembali yaitu dengan terlebih dahulu merelokasi masyarakat 

dilingkungan kumuh berat tersebut ke tempat lain yang lebih layak.  

Sebaran permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Bekasi Barat didominasi 

terletak pada CBD (Pusat Kota) sehingga harus segera dilakukan penanganan. Perlu 

adanya integrasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal penanganan 

permukiman kumuh. Terlebih lagi dengan adanya visi pemerintah Kota Bekasi 

yang ingin mengentaskan permukiman kumuh di tahun 2020, maka harus segera 
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dilakukan penanganan yang intesif. Selain itu visi Kecamatan Bekasi Barat untuk 

mewujudkan lingkungan yang sehat juga harus segera tercapai dengan adanya 

penanganan permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Bekasi Barat. Hal-hal 

yang bisa dilakukan adalah melalui perbaikan jalan dan lingkungan, menambah 

jumlah bak sampah sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menggantung 

sampahnya didepan rumah yang dapat meninggalkan kesan kumuh pada 

lingkungan tersebut, menerapkan sistem TPST-3R untuk pengumpulan, pemiliahan 

dan daur ulang sampah, selain itu menambahkan hidran kebakaran disetiap blok 

permukiman padat untuk menghindari dari bencana kebakaran, serta perbaikan 

RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni), sehingga diharapkan nantinya di tahun 

2020 sudah tidak ada lagi permukiman kumuh yang tersebar di Kecamatan Bekasi 

Barat. Untuk melihat bagaimana distibusi frekuensi tiap kelas kumuh berat dan 

kumuh sedang dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Tabel Frekuensi Tiap Paramer Kekumuhan 

 

Sumber : Pengolahan, 2017 
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4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan 

Persebaran kualitas permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat pada kelas 

kumuh sedang didominasi di Kelurahan Kranji, kelas kumuh berat tersebar di 

Kelurahan Bintara, Bintara Jaya, dan Kota Baru yang hanya mencakup 1 blok 

disetiap kelurahannya, sedangkan kelas kumuh ringan tersebar di setiap Kelurahan 

yang ada. Kelurahan yang memiliki permukiman kumuh terbanyak baik itu dalam 

kelas kumuh berat, kumuh sedang, dan kumuh ringan adalah Kelurahan Kranji dan 

Kelurahan Bintara. 

Faktor yang paling mempengaruhi persebaran kualitas permukiman kumuh 

adalah kesesuaian dengan tata ruang yang tidak sesuai, kondisi jalan dan 

lingkungan yang buruk dengan jalan yang sempit <1.5 meter, building coverage 

(ruang kosong) yang terbatas, kepadatan bangunan yang padat, kondisi bangunan 

yang bukan merupakan bangunan permanen, kepadatan penduduk yang tinggi, 

potensi sosial ekonomi yang tinggi, dan daya dukung masyarakat yang rendah. 

4.2  Saran 

Dalam penggunaan citra resolusi tinggi seharusnya menggunakan citra dengan 

resolusi yang lebih baik dibandingkan dengan Citra Quickbird seperti worldview-

2, worldview-3, atau foto udara untuk memudahkan dalam melakukan interpretasi 

parameter-parameter yang didapatkan dari citra. Selain itu, perlu adanya integrasi 

antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal penanganan permukiman kumuh. 

Terlebih lagi dengan adanya visi pemerintah Kota Bekasi yang ingin mengentaskan 

permukiman kumuh di tahun 2020, maka harus segera dilakukan penanganan yang 

intesif demi terwujudnya lingkungan yang bebas dari permukiman kumuh. 
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