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BAB I 

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 di daerah 

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

undangan. 

Menurut Dadang (2015), Kepala Dinas Bangunan dan Permukiman 

(Disbangkim) Kota Bekasi, di Kota Bekasi lokasi permukiman kumuh tersebar 

hampir merata di 12 kecamatan yang ada. Salah satu Kecamatan yang memiliki 

lokasi permukiman kumuh adalah Kecamatan Bekasi Barat yang meliputi 

Kelurahan Bintara, Kota Baru, Kranji, Jaka Sampurna, dan Bintara Jaya. 

Kecamatan Bekasi Barat 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. Selain itu pertumbuhan kepadatan penduduk yang makin tinggi dan 

bahaya akan bencana banjir juga terus mengintai masyarakat dari tahun ketahun 

dapat menyebabkan kondisi fisik lingkungan semakin menurun. Keadaan sosial 

ekonomi yang relatif rendah dikhawatirkan akan menjadi penyebab timbulnya 

berbagai macam penyakit sosial yang berkembang di masyarakat. Kurangnya 

pengawasan dari pemerintah dalam hal menangani permukiman kumuh juga dapat 

menyebabkan wilayah kumuh tersebut tidak akan berkembang sehingga perlu 

adanya penanganan yang harus dilakukan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi 

permukiman kumuh yang ada di Kecamatan Bekasi Barat, dapat dilihat di Gambar 

1.1 yang merupakan salah satu potret dari permukiman kumuh yang ada di 

Kecamatan Bekasi Barat. 

 

Gambar 1. 1 Potret permukiman kumuh di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat 
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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, kondisi air, bahaya banjir bersih 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 

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 paling mempengaruhi sebaran permukiman kumuhnya dan 
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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  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah. 

1. Dapat mengetahui persebaran kualitas permukiman kumuh dan faktor-

faktor yang paling mempengaruhi persebaran kualitas permukiman kumuh 

di Kecamatan Bekasi Barat. 

2. Dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait 

penanganan permukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1   Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Permukiman 

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. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau 

kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitik 

beratkan pada fisik atau benda mati, yaitu houses dan land settlement. Pemukiman 

memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan 

perilakunya di dalam lingkungan, sehingga pemukiman menitik beratkan pada sesuatu 

yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia (human). 

Menurut Undang-undang RI No. 14 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 mendukung perikehidupan dan penghidupan 

terdiri atas 2 aspek yaitu aspek fisik yang berupa sarana, prasarana, perumahan dan 

lingkungan alam sedangkan aspek non fisik berupa politik, budaya, dan adat 

istiadat.  

Menurut Koestoer (2001) permukiman dikategorikan menjadi 2 kategori 

yaitu. 

1. Permukiman teratur, yaitu permukiman yang dibangun secara berencana, dengan 

bangunan dan jaringan jalan yang berkualitas baik. 

2. Permukiman tidak teratur, yaitu permukiman yang dibangun secara tidak 

berencana, bangunan dan jaringan jalannya pun bervariasi, ada yang berkualitas 

baik, sedang, ataupun kurang baik. 

Berdasarkan hal tersebut, permukiman didaerah diperkotaan maupun di 

pedesaan dapat diklasifikasikan berdasarkan pola keteraturan rumah mukimnya dan 

dari pola tersebut dapat pula diketahui bagaimana kualitas permukimannya. 
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1.5.1.2 Pengertian Kumuh 

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan tingkah 

laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas menengah. 

Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang diberikan 

golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan. 

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, 

f. apati dan isolasi  

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. 

1.5.1.3 Permukiman Kumuh 

Permukiman kumuh didefinisikan sebagai lingkungan permukiman yang 

berpenghuni padat (melebihi 500jiwa/hektar), kondisi sosial ekonomi rendah, 

jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya dibawah standar, prasarana 

lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis kesehatan, 
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dibangun di atas tanah Negara atau tanah milik orang lain, dan di luar peraturan 

perundang-undangan. 

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, 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.  

1.5.1.4 Permukiman Kumuh Perkotaan 

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 



8 
 

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. 

Karakteristik pemukiman kumuh yang paling menonjol adalah kualitas 

bangunan rumahnya yang tidak permanen, dengan kerapatan bangunan yang tinggi 

dan tidak teratur, prasarana jalan yang sangat terbatas kalaupun ada berupa gang-

gang sempit yang berliku-liku, tidak adanya saluran drainase dan tempat 

penampungan sampah, sehingga terlihat kotor. Tidak jarang pula pemukiman 

kumuh terdapat di daerah yang secara berkala mengalami banjir (Rebekka, 1991). 

Banjir terjadi akibat dari buruknya drainase yang merupakan suatu bahaya 

yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar. Selain itu, banjir juga dapat 

menurunkan kualitas permukiman sehingga apabila banjir terjadi di lingkungan 

permukiman yang sudah bersifat kumuh tentunya akan makin menurunkan kualitas 

dari permukiman kumuh tersebut. 

Tumbuhnya pemukiman kumuh merupakan akibat dari urbanisasi, migrasi 

yang tinggi, masyarakat berbondong-bondong datang ke kota untuk mencari 

nafkah. Hidup di kota sebagai warga dengan mata pencaharian terbanyak pada 

sektor informal. Pada dasarnya pertumbuhan sektor informal bersumber pada 

urbanisasi penduduk dari pedesaan ke kota, atau dari kota satu ke kota lainnya. Hal 

ini disebabkan oleh lahan pertanian di mana mereka tinggal sudah terbatas, bahkan 

kondisi desa pun tidak dapat lagi menyerap angkatan kerja yang terus bertambah, 

sedangkan yang migrasi dari kota ke kota lain, kota tidak lagi mampu menampung, 

karena lapangan kerja sangat terbatas. Akhirnya dengan adanya pemanfaatan ruang 

yang tidak terencana di beberapa daerah, terjadi penurunan kualitas lingkungan 

bahkan kawasan pemukiman, terutama di daerah perkotaan yang padat penghuni, 

berdekatan dengan kawasan industri, kawasan bisnis, kawasan pesisir dan pantai 

yang dihuni oleh keluarga para nelayan, serta di bantaran sungai, dan bantaran rel 

kereta api (Marwati, 2004). Pembangunan permukiman yang berdekatan dengan 

kawasan industri, kawasan bisnis, kawasan pesisir dan pantai yang dihuni oleh 

keluarga para nelayan, serta di bantaran sungai, dan bantaran rel kereta api 
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menyebabkan munculnya permukiman kumuh karena pembangunan rumah mukim 

yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang yang seharusnya. 

Masalah yang terjadi akibat adanya permukiman kumuh, khususnya dikota-

kota besar diantaranya wajah perkotaan menjadi memburuk dan kotor, planologi 

penertiban bangunan sukar dijalankan, banjir, penyakit menular dan kebakaran 

sering melanda permukiman ini. Disisi lain bahwa kehidupan penghuninya terus 

merosot baik kesehatannya, maupun sosial kehidupan mereka yang terus terhimpit 

jauh dibawah garis kemiskinan. Menurut Sri Soewasti Susanto (1974) dalam Diah 

Novitasari (2010), secara umum permasalahan yang sering terjadi di daerah 

permukiman kumuh adalah sebagai berikut. 

1. Ukuran bangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi standard untuk bangunan 

layak huni 

2. Rumah yang berhimpitan satu sama lain membuat wilayah permukiman rawan 

akan bahaya kebakaran 

3. Sarana jalan yang sempit dan tidak memadai 

4. Tidak tersedianya jaringan drainase 

5. Kurangnya suplai air bersih 

6. Jaringan listrik yang semrawut 

7. Fasilitas MCK yang tidak memadai 

Mengingat banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari adanya 

permukiman kumuh, perlu adanya penanganan guna memperbaiki kualitas 

permukimannya, sehingga tidak lagi menimbulkan permasalahan-permasalahan 

baru yang dapat merugikan masyarakat yang bermukim didaerah perkotaan. 

1.5.1.5 Faktor-faktor Perkembangan Permukiman Kumuh 

Pada dasarnya suatu permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting, 

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

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

ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. oleh 

karena itu permukiman kumuh harus senantiasa dipandang secara utuh dan integral 
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dalam dimensi yang lebih luas. Beberapa dimensi permukiman kumuh yang 

menjadi penyebab tumbuhnya permukiman adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Urbanisasi dan Migrasi Penduduk 

Substansi tentang urbanisasi yaitu proses modernisasi wilayah desa menjadi 

kota sebagai dampak dari tingkat keurbanan (kekotaan) dalam suatu wilayah 

(region) atau negara. Konsekuensinya adalah terjadi perpindahan penduduk 

(dengan aktifitas ekonominya) secara individu atau kelompok yang berasal dari 

desa menuju kota atau daerah hinterland lainnya. Hal ini perlu dibedakan dengan 

pengertian tingkat pertumbuhan kota (urban growth) yang diartikan sebagai laju 

kenaikan penduduk kota, baik skala mandiri maupun kebersamaan secara nasional. 

Keberadaan fasilitas perkotaan yang lebih menjanjikan, utamanya aspek 

pendidikan, kesehatan, pariwisata dan aspek sosial lainnya 

Proses urbanisasi perkotaan adalah suatu gejala umum yang dialami oleh negara-

negara sedang berkembang. Proses pembangunan yang berlangsung relatif pesat. 

Karena daya tarik kota sangat kuat, baik yang bersifat ekonomis maupun non 

ekonomis. Keadaan daerah perdesaan yang serba kekurangan merupakan 

pendorong yang kuat dalam meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota besar. 

Bagi kota yang mulai padat penduduknya, pertambahan penduduk tiap tahunnya 

jauh melampaui penyediaan kesempatan kerja didalam wilayahnya sehingga 

dirasakan menambah berat permasalahan kota. Tekanan ekonomi dan kepadatan 

tinggal bagi kaum urban memaksa mereka menempati daerah-daerah pinggiran 

(slum area) hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh. 

Migrasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh di 

perkotaan karena adanya upah yang tinggi, kesempatan kerja yang menarik di 

daerah tempat tujuan migran merupakan faktor penarik untuk datang kesana namun 

ketidakpastian, resiko yang mungkin dihadapi, pemilikan lahan yang tidak pasti dan 

sebagainya merupakan faktor penghambat untuk pindah ke tempat tujuan migran 

tersebut. Keberadaan penduduk migran di permukiman kumuh yang menempati 

lahan milik pemerintah atau milik publik, dapat dikategorikan sebagai hunian ilegal 

atau lazim disebut hunian liar (squatter). Hal ini jelas telah menimbulkan konflik 

antara penghuni dengan instansi yang bertanggung jawab atas lahan yang 
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ditempatinya. Penduduk pendatang yang kurang selektif, meskipun telah memberi 

kontribusi negatif terhadap kondisi lingkungan kota karena telah menciptakan 

permukiman kumuh dengan segala implikasinya, namun sebenarnya mereka juga 

memberi kontribusi positif bagi pembangunan Kota.  

2. Faktor Lahan di Perkotaan 

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat pesat telah menyebabkan 

berbagai persoalan serius diantaranya adalah permasalahan perumahan. 

Permasalahan perumahan sering disebabkan oleh ketidakseimbangan antara 

penyediaan unit hunian bagi kaum mampu dan kaum tidak mampu di perkotaan. 

Di samping itu sebagian kaum tidak mampu tidak menguasai sumber daya kunci 

untuk menopang kehidupannya, sehingga kaum tidak mampu ini hanya mampu 

tinggal di unit-unit hunian sub standar di permukiman yang tidak layak. 

Permasalahan perumahan di atas semakin memberatkan kaum tidak mampu ketika 

kebijakan investasi pemanfaatan lahan mengikuti arus mekenisme pasar tanpa 

mempertimbangkan secara serius pentingnya keberadaan hunian yang layak bagi 

kaum miskin diperkotaan. Investasi pemanfaatan lahan yang salah, semata-mata 

berpihak pada kaum mampu pada akhirnya mendorong lingkungan permukiman 

kaum tidak mampu yang tidak layak ini terus mengalami penurunan kualitas dan 

rentan masalah sosial lainnya. 

3. Faktor Prasarana dan Sarana Dasar 

Secara umum karakteristik permukiman kumuh diwarnai juga oleh tidak 

memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya suplai air bersih, 

jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan kesehatan, ruang 

terbuka, pasar dan sebaginya. Bahkan hampir sebagian besar rumah tangga di 

lingkungan permukiman kumuh ini mampunyai akses yang sangat terbatas terhadap 

pelayanan sarana dan prasarana dasar tersebut. Rendahnya kemampuan pelayanan 

sarana dan prasarana dasar ini pada umumnya disebabkan kemampuan pemerintah 

yang sangat terbatas dalam pengadaan serta pengelolaan sarana dan prasarana 

lingkungan permukiman, kemampuan dan kapasitas serta kesadaran masyarakat 

juga terbatas pula. Bahkan juga disebabkan pula oleh terbatasnya peran berbagai 
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lembaga maupun individu atau pihak di luar pemerintah, baik secara profesional 

atau sukarela dalam peningkatan permasalahan sarana dan prasarana dasar. 

4. Faktor Sosial Ekonomi 

Pada umumnya sebagian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh 

mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap 

lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini menyebabkan tingkat 

daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses 

pelayanan sarana dan prasarana dasar. Di sisi lain, pada kenyataannya penghuni 

lingkungan permukiman kumuh yang sebagian besar berpenghasilan rendah itu 

memiliki potensi berupa tenaga kerja kota yang memberikan konstribusi sangat 

signifikan terhadap kegiatan perekonomian suatu kota. Dengan demikian tingkat 

pendapatan penghuni lingkungan permukiman kumuh yang rendah ini merupakan 

permasalahan yang serius keberlangsungan produtivitas suatu kota. Permasalahan 

sosial ekonomi merupakan salah satu pendorong meningkatnya arus urbanisasi dari 

desa ke kota, dari daerah pinggiran ke pusat kegiatan ekonomi sehingga 

menumbuhkan lingkungan permukiman kumuh baru. Keterbatasan penghasilan 

akibat dari semakin sulintya mencari pekerjaan didaerah perkotaan membuat 

masyarakat yang berada di garis kemiskinan semakin kesulitan untuk menyediakan 

perumahan yang layak huni bagi mereka sendiri. Ketidakmampuan ekonomi bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni 

menambah daftar panjang permasalahan permukiman kumuh diperkotaan. Jika 

golongan miskin dianggap tidak mampu untuk membantu dirinya sendiri dalam 

membangun rumah yang layak huni maka mereka seharunya dibantu.. 

5. Faktor Sosial Budaya 

Permukiman kumuh juga sering ditandai oleh tingkat pendidikan dan 

keterampilan yang sangat rendah. Pada umumnya tingkat pendidikan dan 

keterampilan yang rendah ini sangat erat dengan rendahnya tingkat pedapatan 

penduduk sehingga mambatasi akses terhadap peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. 

Konflik sosial antara warga kota dapat dilihat dari konflik untuk mencari 

pekerjaan dan semakin tingginya angka kejahatan dikota membuat kota semakin 
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tidak aman bagi masyarakat kota. Kaum migran desa-kota cenderung berharap 

mereka akan mampu memperbaiki posisi sosial ekonomi mereka ketika melakukan 

migrasi kekota. Mereka dipenuhi pikiran untuk memapankan hubungan pekerjaan 

dan nilai finansial yang akan didapatkannya ketika berada dikota.  

Kota pun menjadi fokus dari perubahan sosial yang mengisinkan hadirnya kegiatan-

kegiatan personal yang menyimpang. Tingkat kejahatan, kenakalan remaja, dan 

kegiatan menyimpang lainnya menjadi cukup tinggi di daerah perkotaan. Oleh 

karena itu setiap penanganan permukiman kumuh harus secara serius melaksanakan 

identifikasi asal-usul tumbuh kembangnya lingkungan permukiman tersebut guna 

membantu melakukan rekonstruksi nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berlaku 

di dalamnya, termasuk keterkaitan dengan konfigurasi struktur sosial budaya kota.  

6. Faktor Tata Ruang 

Permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

konsfigurasi struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota perlu 

didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai 

dengan daya dukunya termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan 

permukiman kumuh. 

Investasi yang salah terhadap pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan 

dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuh 

kembangnya lingkungan permukiman kumuh atau kantong-kantong lingkungan 

permukiman kumuh baru, bahkan bisa jadi akan menghapus lingkungan 

permukiman lama atau kampung-kampung kota yang mempunyai nilai warisan 

budaya tinggi yang kebetulan pada saat itu lingkungan telah mengalami 

kemerosotan atau memburuk. 

7. Faktor Aksesibilitas  

Secara umum, salah satu penyebab munculnya permukiman kumuh adalah 

terbatasnya akses penduduk miskin kepada kapital komunitas (community capital). 

Kapital komunitas ini meliputi kapital terbangun, individu dan sosial serta 

lingkungan alam. Kapital terbangun meliputi informasi, jalan, sanitasi, drainase, 

jaringan listrik, ruang terbuka, perumahan, pasar, bangunan-bangunan pelayanan 

publik, sekolah dan sebagianya. Kapital individu, antara lain meliputi pendidikan, 
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kesehatan kemampuan dan keterampilan. Kapital sosial, antara lain meliputi 

koneksitas dalam suatu komunitas-cara manusia berinteraksi dan berhubungan 

dengan lainnya.  

8. Faktor Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu dalam hal pencapaian 

pekerjaan dan pendapatan. Meskipun begitu, pendidikan sangat ditentukan oleh 

pendidikan itu sendiri dan pekerjaan orang tua untuk mampu menyekolahkan anak 

mereka pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini berarti perbedaan latar 

belakang budaya dan sosial ekonomi (pendidikan dan pekerjaan) orang tua tidak 

hanya berpengaruh terhadap pendidikan anak. tetapi juga untuk pencapaian 

pekerjaan dan pendapatan mereka. Sedangkan faktor lain seperti : tempat tinggal, 

agama, status perkawinan dan status migrasi, serta umur sangat kecil pengaruhnya 

terhadap pencapaian pekerjaan dan pendapatan. Elemen lain yang juga menentukan 

adalah tidak adanya lapangan kerja yang disiapkan oleh pemerintah. Dampak dari 

akumulasi kejadian tersebut memunculkan angka pengangguran yang setiap 

tahunnya semakin bertambah.  

1.5.1.6 Penginderaan Jauh 

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang 

objek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan 

menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau gejala yang 

dikaji (Lillesand and Kieffer, 2004). Komponen yang ada dalam sistem 

penginderaan jauh antara lain adalah sumber tenaga, atmosfer, interaksi antara 

tenaga dengan obyek, sensor, perolehan data dan pengguna data. Secara garis besar 

komponen dan interaksi antar-komponen dalam sistem penginderaan jauh dapat 

diuraikan secara singkat sebagai berikut. 

1. Sumber Tenaga   

Gambaran objek permukaan bumi merupakan hasil interaksi antara tenaga 

dan objek yang direkam. Sumber tenaga yang utama dalam penginderaan jauh 

adalah radiasi sinar Matahari, tetapi jika perekaman tersebut dilakukan pada malam 

hari maka dibuat tenaga buatan yang dikenal sebagai tenaga pulsar. Proses 
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penginderaan jauh dengan menggunakan sumber tenaga radiasi Matahari pada 

siang hari disebut sistem pasif, sedangkan proses penginderaan jauh dengan 

menggunakan sumber tenaga buatan yang dilakukan pada malam hari disebut 

sistem aktif. Hal ini dikarenakan perekaman objek pada malam hari diperlukan 

bantuan sumber tenaga yang diaktifkan oleh manusia.  

2. Atmosfer  

Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang sehingga hanya 

sebagian kecil tenaga elektromagnetik dari radiasi sinar Matahari yang dapat 

mencapai permukaan bumi dan dimanfaatkan untuk penginderaan jauh. Bagian 

spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai 

permukaan bumi disebut jendela atmosfer (atmospheric window).  

3. Interaksi antara Tenaga dan Objek di Permukaan Bumi  

Interaksi antara tenaga atau radiasi dengan objek yang terdapat di permukaan 

Bumi dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut.  

a. Absorption (A), yaitu proses diserapnya tenaga oleh objek.  

b. Transmission (T), yaitu proses diteruskannya tenaga oleh objek. 

c. Reflection (R), yaitu proses dipantulkannya tenaga oleh objek.  

Interaksi antara tenaga atau energi dengan objek-objek di permukaan Bumi 

akan menghasilkan pancaran sinyal dan pantulan yang bersifat sangat selektif. Jika 

karakteristik objek di permukaan bumi bertekstur halus, permukaan objek akan 

bersifat seperti cermin sehingga hampir semua energi dipantulkan dengan arah yang 

sama atau disebut specular reflection. Adapun jika permukaan objek memiliki 

tekstur kasar, maka hampir semua tenaga dipantulkan ke berbagai arah atau disebut 

diffuse reflection.  

4. Sensor atau Alat Pengindera  

Pengumpulan data dalam penginderaan jauh dilakukan dari jarak jauh dengan 

menggunakan sensor. Oleh karena itu, diperlukan tenaga penghubung yang 

membawa data tentang suatu objek di permukaan bumi ke sensor. Data tersebut 

dikumpulkan dan direkam oleh sensor dengan tiga cara, yaitu sebagai berikut.  

a. Distribusi Daya (force) direkam dengan Gravitometer, yaitu alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan gaya tarik Bumi.  
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b. Distribusi Gelombang Bunyi direkam dengan sonar yang digunakan untuk 

mengumpulkan data gelombang suara dalam air.  

c. Distribusi Gelombang Elektromagnetik direkam dengan kamera untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan pantulan sinar.  

Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam 

suatu objek dalam daerah jangkauan tertentu. Tiap sensor memiliki kepekaan 

tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Kemampuan sensor untuk 

merekam gambar terkecil disebut resolusi spasial. Semakin kecil objek yang dapat 

direkam oleh sensor, semakin baik kualitas sensor itu dan semakin baik resolusi 

spasial dari citra yang dihasilkan. 

5. Perolehan Data  

Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan inter pretasi 

secara visual. Dapat pula dengan cara numerik atau cara digital, yaitu dengan 

menggunakan komputer. Foto udara pada umumnya diinterpretasi secara manual, 

sedangkan data hasil penginderaan jauh secara elektronik dapat diinterpretasi secara 

manual maupun secara digital atau numerik.  

6. Pengguna Data  

Pengguna data (perorangan, kelompok, badan, atau pemerintah) merupakan 

komponen paling penting dalam penginderaan jauh. Para penggunalah yang dapat 

menentukan diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh tersebut. Data yang 

dihasilkan antara lain mencakup wilayah dan sumber daya alam suatu negara yang 

merupakan data yang sangat penting untuk kepentingan orang banyak. 

Untuk dapat melakukan interpretasi, penafsir memerlikan unsur-unsur 

pengenal pada obyek atau gejala yang terekam pada citra. Unsur-unsur pengenal ini 

secara indivisual maupun secara kolektif mampu membimbing penafsir ke arah 

pengenalan yang benar. Unnsur-unsur ini disebut unsur-unsur interpretasi yang 

meliputi : rona / warna, bentuk, ukuran, bayangan, tekstur, situs, asosiasi dan pola. 

Interpretasi image merupakan perbuatan mengakaji foto udara atau image 

dengan maksud mengenali obyek atau fenomena dan menilai pentingnya obyek dan 

fenomena tersebut (Etes, 1974 dalam sutanto, 1976). Tujuan Interpretasi image 

tidak hanya sekedar mengenali obyek atau fenomena melainkan menyimpulkan 
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atau menilai pentingnya obyek atau fenomena tersebut dipandang dari bidang 

keahlian tertentu dan untuk maksud tertentu pula. 

Keberhasilan dalam interpretasi foto sangat bervariasi tergantung dari latihan 

dan pengalaman penafsir, sifat obyek yang diinterpretasi, dan kualitas foto/citra 

yang digunakan. Pada umumnya, penafsir foto/citra yang paling mampu memiliki 

daya pengamatan yang tajam dipadu dengan imajinasi. 

1.5.1.7 Sistem Informasi Geografis 

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. Sistem Informasi Geografis terdiri dari 

beberapa komponen berikut (Gistut 1994, dalam Prahasta 2002). 

1. Perangkat Keras  

Pada saat ini SIG tersedia untuk berbagai platform perangkat keras mulai dari 

PC desktop, workstations, hingga mutliuserhost yang dapat digunakan oleh banyak 

orang secara bersamaan dalam jaringan komputer yang luas, berkemampuan tinggi, 

ememiliki ruang penyimpanan (harddisk) yang besar dan mempunyai kapasitas 

memori (RAM) yang besar. Walaupun demikian, fungsionalitas SIG tidak terikat 

secara ketat terhadap karakteristik-karakteristik fisik perangkat keras ini sehingga 

keterbatasan memeori pada PC-pun dapat diatasi. Adapun perangkat keras yang 

sering digunakan untuk SIG adalah komputer (PC), mouse, digitizer, printer, plotter 

dan scanner.  

2. Perangkat Lunak  

Bila dipandang dari sisi lain, SIG juga merupakan sistem perangkat lunak yang 

tersusun secara modular dimana basisdata memegang peranan kunci. Setiap 

subsistem diimplementasikan dengan menggunakan perangkat lunak yang terdiri 

dari beberapa modul hingga tidak mengherankan jika ada perangkat SIG yang 
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terdiri dari ratusan modul program (*.exe) yang masing-masing dapat dieksekusi 

sendiri.  

3. Data dan Informasi Geografi  

SIG dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang diperlukan 

baik secara tidak langsung dengan cara meng-import- inya dari perangkat-

perangkat lunak SIG yang lain maupun secara langsung dengan cara mendigitasi 

data spasialnya dari peta dan memasukkan data atributnya dari tabe-tabel dan 

laporan menggunakan keyboard.  

4. Manajemen  

Suatu proyek SIG akan berhasil jika di-manage dengan baik dan dikerjakan oleh 

orang-orang yang ememiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan. 

Sistem Informasi Geografis dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem sebagai 

berikut :  

a. Data Input  

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial 

dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggungjawab dalam 

mengkonversi atau mentransformasikan format-format data-data aslinya ke dalam 

format yang dapat digunakan oleh sistem informasi geografis.  

b. Data Output  

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian 

basisdata baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk hardcopy seperti tabel, grafik, 

peta dan lain-lain.  

c. Data Management  

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam 

sebuah basisdata sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-update, dan di-

edit.  

d. Data Manipulation & Analysis  

Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh 

Sistem Informasi Geografis. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi 

dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Subsistem 
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dari Sistem Informasi Geografis secara garis besar dapat digambarkan secara jelas 

pada Gambar 1.2. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Subsistem sistem informasi geografis (Prahasta, 2002) 

Subsistem tersebut tentunya saling berkaitan satu sama lain dan jika 

subsistem Sistem Informasi Geografis diatas diperjelas berdasarkan uraian jenis 

masukan, proses dan jenis keluaran yang ada di dalamnya, maka subsistem SIG 

juga dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.3. 
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Gambar 1. 3 Uraian subsistem-subsistem SIG (Prahasta, 2002) 
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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 yang nantinya akan menghasilkan beberapa parameter yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Dari beberapa parameter yang digunakan nantinya 

akan dilakukan overlay (tumpangsusun) yang akan menghasilkan peta untuk 

dilakukan analisis terhadap hasil persebaran permukiman kumuh.  

1.5.1.8 Citra Quickbird 

Quickbird adalah sensor ruang angkasa dengan resolusi spasial tinggi yang 

mampu melakukan memberikan citra bumi pankromatik 0,61 cm yang diluncurkan 

pada tahun 2001. Citra dapat membedakan secara memadai fitur buatan manusia 

pada lanskap dan berfungsi sebagai peta dasar yang sangat baik untuk aplikasi SIG. 

Berkaitan dengan manajemen rangeland, citra Quickbird digunakan terutama untuk 

mengklasifikasikan jenis vegetasi pada skala halus. Citra Quickbird dan sebagian 

besar sensor komersial dengan resolusi spasial tinggi lainnya, biaya untuk 

akuisisi citra bisa menjadi mahal. Kelemahan potensial lainnya citra Quickbird 

adalah resolusi tinggi menyulitkan untuk bentang alam yang sangat luas (misalnya 

lebih besar dari 25.000 ha). Karakteristik sensor satelit Quickbird secara 

keseluruhan dapat dilihat dengan jelas dalam Tabel 1.1. 

Tabel 1. 1 Karakteristik Sensor Satelit Quickbird 

Tanggal Peluncuran 
24 September 1999 at Vandenberg Air Force 

Base, California,USA 

Pesawat Peluncur Boeing Delta II 

Masa Operasi 7 tahun lebih 

Orbit 97.2°, sun synchronous 

Kecepatan pada Orbit 7.1 Km/detik (25,560 Km/jam) 

Kecepatan diatas bumi 6.8 km/detik 

Akurasi 23 meter horizontal (CE90%) 

Ketinggian 450 kilometer 

http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CgFKsQ0KFTLqDE4TGuAOMkKHNDdbIhL0Bltm1iw226rP6BggAEAEoAlCo_t7iA2DpquKD5A3IAQGqBBNP0Lw6zkFRBVziUdH8dlOZURC8&sig=AGiWqtzuKvdnBeb5856vB8531ybp61YUdA&adurl=http://landinfo.com/qb.htm
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Resolusi 
Pankromatik : 61 cm (nadir) to 72 cm (25° off-

nadir) 

 
Multi Spektral: 2.44 m (nadir) to 2.88 m (25° off-

nadir)) 

Cakupan Citra 16.5 Km x 16.5 Km at nadir 

Waktu Melintas Ekuator 10:30 AM (descending node) solar time 

Waktu Lintas Ulang 1-3.5 days, tergantung latitude (30° off-nadir) 

Sumber : http://www.jualcitrasatelit.com/p/quickbird.html (Diakses pada hari Sabtu, 18 

Maret 2017 pukul 13.33 WIB) 

 

Sensor quickbird memiliki 4 band multispektral dengan resolusi 2,44 m pada 

nadir dan 1 band pankromatik dengan resolusi 0,61 m pada nadir seperti yang 

terangkum dalam Tabel 1.2. 

Tabel 1. 2 Spektral dan Panjang Gelombang Citra QuickBird 

Sumber : https://geomusa.com/2015/10/quickbird/ (Diakses pada hari Sabtu, 18 Maret 

2017 pukul 13.17 WIB) 

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 dan medium-

inclination, non-polar orbit. Resolusi yang tinggi juga mampu menyadap data 

tutupan lahan dengan cukup detail khususnya untuk daerah perkotaan apabila 

dibandingkan dengan citra satelit dengan resolusi menengah. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Heryati (2013) melakukan penelitian tentang Identifikasi dan Penanganan 

Kawasan Kumuh Kota Gorontalo. Tujuan penelitian ini adalah menemukenali dan 

menetapkan kawasan-kawasan permukiman termasuk kawasan kumuh di Kota 

Band Resolusi Panjang Gelombang (µm) Deskripsi 

1 2,44 m (nadir) 0,450 – 0,520 Biru 

2 2,44 m (nadir) 0,520 – 0,600 Hijau 

3 2,44 m (nadir) 0,630 – 0,690 Merah 

4 2,44 m (nadir) 0,760 – 0,900 Inframerah Dekat 

Pan 0,61 m (nadir) 0,450 – 0,900 Pankromatik 

http://www.jualcitrasatelit.com/p/quickbird.html
https://geomusa.com/2015/10/quickbird/
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Gorontalo, mendapatkan data kategori dan atau tingkatan kekumuhan pada masing-

masing kawasan, dan untuk mengetahui penanganan kawasan kumuh sesuai dengan 

karakteristik masing-masing kawasan Metode penetapan kawasan permukiman 

kumuh dilakukan dengan metode analisis komprehensif yaitu penilaian dilakukan 

dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria penetapan kawasan 

kumuh. Variabel yang digunakan adalah kepadatan penduduk, kondisi rumah, 

kepadatan bangunan, jumlah penghuni, sirkulasi udara, Sarana dan Prasarana, dan 

bahaya bencana. Dari hasil pembobotan selanjutnya dilakukan kategorisasi 

berdasarkan tingkat kekumuhan. Kemudian dari tingkat kekumuhan dilakukan 

penanganan berdasarkan karekteristik kawasan kumuh yang ditemukan.  Hasil nya 

berupa peta kawasan permukiman kumuh Kota Gorontalo terdapat kawasan kumuh 

yang dikategorikan sebagai kawasan Kumuh berat (K3) pada 1 lokasi, kumuh sedang 

(K2), dan Kumuh Ringan (K1) sedangkan dalam penanganan Kawasan 

Kumuhdiklasifikasikan menjadi: permukiman kumuh nelayan, Permukiman kumuh 

pusat kota/pusat kegiatan sosial ekonomi, dan permukiman kumuh di daerah rawan 

bencana. Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif 

dengan melakukan pembobotan pada masing-masing variable yang digunakan.  

Istikasari dan Parfi (2014) melakukan penelitian tentang identifikasi 

permukiman kumuh di pusat Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan mengetahui 

daerah mana yang menjadi kawasan permukiman kumuh dan bagaimana 

karakteristik permukiman kumuh di kota Jambi. Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan yang terdiri dari analisis kuantitatif berupa perhitungan melalui 

pembobotan, analisis deskriptif dan analisis visual. Parameter yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah status kepemilikan tanah, letak/kedudukan lokasi, 

tingkat kepadatan penduduk, kondisi fisik, sosial, dan ekonomi yang bersumber dari 

pedoman identifikasi kawasan permukiman kumuh penyangga kota metropolitan. 

Penilaian dilakukan melalui analisis kesesuian parameter yang telah ditetapkan 

dengan kenyataan di setiap lokasi yang di nilai. Penelitian ini menghasilkan peta 

permukiman kumuh dengan tingkatan sangat kumuh, kumuh sedang, dan tidak 

kumuh. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada penggunaan sumber dalam 
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penentuan parameter kekumuhan, sedangkan perbedaannya adalah pada metode 

yang digunakan.  

Nusantarawati (2015) melakukan penelitian tentang : Pemanfaatan Citra 

Quickbird untuk Pemetaan Permukiman Kumuh dan Tingkat Prioritas Penanganan 

di Kecamatan Semarang Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

ketelitian citra quickbird dalam menyadap parameter permukiman kumuh, 

mengetahui persebaran permukiman kumuh, dan mengetahui tingkat prioritas 

lokasi perbaikan permukiman kumuh. Parameter kekumuhan disadap 

menggunakan citra quickbird. Parameter yang digunakan adalah kesesuaian dengan 

tata ruang, kepadatan bangunan, jarak antar bangunan, kondisi jalan lingkungan, 

kondisi bangunan, dan building coverage yang didapatkan dari interpretasi citra 

quickbird serta kondisi drainase, kondisi persampahan, dan kondisi saluran limbah 

yang didapatkan melalui wawancara. Selain itu penelitian ini juga 

mempertimbangkan variabel lain guna mendukung penelitian yaitu kepadatan 

penduduk, potensi sosial ekonomi, daya dukung masyarakat, nilai strategis lokal. 

Penentuan kelas permukiman kumuh dilakukan dengan melakukan skoring pada 

masing-masing parameter yang memiliki harkat berbeda. Hasil dari penelitian ini 

adalah berupa peta tingkat kekumuhan yang terdiri dari kumuh berat, sedang, ringan 

dan tidak kumuh, Pada penelitian ini prioritas penanganan permukiman kumuh 

ditentukan berdasarkan dan berdasarkan peta prioritas kekumuhan yang diperoleh 

sebagian besar kecamatan Semarang Utara tergolong prioritas utama untuk 

dilakukan tindak penanganan kekumuhan. Hal tersebut didapatkan dari analisis 

tingkat kekumuhan dan variabel pertimbangan lain. Persamaan dengan penelitian 

ini adalah menggunakan citra yang sama yaitu citra quickbird. Sedangkan 

perbedaannya adalah lokasinya berbeda, dan dalam penentuan parameternya juga 

berbeda. 

Sinaga (2015) melakukan penelitian yang berjudul Aplikasi Citra Quickbird 

dan Sistem Informasi Geografis Untuk Kajian Agihan Permukiman Kumuh di 

Sebagian Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Citra Quickbird yang 

digunakan untuk penilaian parameter-parameter permukiman kumuh. Penelitian ini 

bertujuan dalam memanfaatkan Citra Quickbird dan sistem informasi geografis 
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untuk memperoleh parameter-parameter yang digunakan dalam menentukan 

permukiman kumuh, memetakan agihan permukiman kumuh, mengevaluasi 

peranan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dalam pemetaan 

permukiman kumuh, dan hasil pemetaan permukiman kumuh di sebagian Kota 

Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penggabungan hasil 

interpretasi Citra Quickbird Tahun 2009 dengan kerja lapangan Tahun 2014 untuk 

mengidentifikasi parameter penentu permukiman kumuh antara lain kepadatan 

permukiman, keteraturan permukiman, ukuran permukiman, kemudahan jangkauan 

permukiman, kondisi jalan lingkungan permukiman, drainase permukiman, 

prasarana air bersih permukiman, dan kondisi tempat pembuangan sampah 

sementara permukiman. Hasil dari penelitian ini berupa pembuktian bahwa citra 

quickbird mampu menyadap parameter kekumuhan permukiman. Selain itu 

menghasilkan peta permukiman kumuh yang terdiri atas lima tingkatan yaitu 

kategori baik, sedang, agak kumuh, kumuh dan sangat kumuh. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah menggunakan citra quickbird dan menggunakan metode yang 

sama yaitu pengharkatan setiap parameter. Namun perbedaannya terletak pada 

pemilihan parameter dan hasil tingkatan kekumuhan permukiman. 

Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, 

maka dapat dilihat tabel perbandingannya dalam Tabel 1.3 berikut : 
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Tabel 1. 3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Heryati (2013) Identifikasi 

Penanganan 

Kawasan Kumuh 

Kota Gorontalo 

Menemukenali dan menetapkan 

kawasan-kawasan permukiman 

termasuk kawasan kumuh di 

Kota Gorontalo,  mendapatkan 

data kategori dan atau tingkatan 

kekumuhan pada masing-

masing kawasan., dan 

mengetahui penanganan 

kawasan kumuh sesuai dengan 

karakteristik masing-masing 

kawasan  

 

metode analisis 

komprehensif yaitu 

penilaian dilakukan 

dengan sistem pembobotan 

pada masing-masing 

kriteria penetapan kawasan 

kumuh 

Peta kawasan kumuh yang dikategorikan 

sebagai kawasan Kumuh berat (K3) pada 1 

lokasi, kumuh sedang (K2), dan Kumuh Ringan 

(K1) sedangkan dalam penanganan Kawasan 

Kumuh dilakukan Strategi pendekatan 

penanganan permukiman Kumuh yang 

diklasifikasikan menjadi: permukiman kumuh 

nelayan, Permukiman kumuh pusat kota/pusat 

kegiatan sosial ekonomi, dan permukiman 

kumuh di daerah rawan bencana. 

May Istikasari 

dan 

Khadiyanto 

Parfi (2014) 

 mengetahui daerah mana yang 

menjadi kawasan permukiman 

kumuh dan bagaimana 

karakteristik permukiman 

kumuh di kota Jambi 

metode pendekatan yang 

terdiri dari analisis 

kuantitatif berupa 

perhitungan melalui 

pembobotan, analisis 

deskriptif dan analisis 

visual. 

berupa peta kawasan permukiman kumuh Kota 

Gorontalo terdapat kawasan kumuh yang 

dikategorikan sebagai kawasan Kumuh berat 

(K3) pada 1 lokasi, kumuh sedang (K2), dan 

Kumuh Ringan (K1) sedangkan dalam 

penanganan Kawasan Kumuh diklasifikasikan 

menjadi: permukiman kumuh nelayan, 

Permukiman kumuh pusat kota/pusat kegiatan 

sosial ekonomi, dan permukiman kumuh di 

daerah rawan bencana. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Gamma Reiza 

Nusatarawati 

(2015) 

Pemanfaatan Citra 

Quickbird untuk 

Pemetaan 

Permukiman 

Kumuh dan Tingkat 

Prioritas 

Penanganan di 

Kecamatan 

Semarang Utara 

Untuk mengetahui tingkat 

ketelitian citra quickbird dalam 

menyadap parameter 

permukiman kumuh, 

mengetahui persebaran 

permukiman kumuh, dan 

mengetahui tingkat prioritas 

lokasi perbaikan permukiman 

kumuh 

Metode kuantitatif : 

skoring dengan overlay 

peta tingkat kekumuhan yang terdiri dari kumuh 

berat, sedang, ringan dan tidak kumuh dan peta 

prioritas lokasi perbaikan permukiman kumuh 

Josua 

Hamonganan 

Sinaga (2015) 

Aplikasi Citra 

Quickbird dan 

Sistem Informasi 

Geografis Untuk 

Kajian Agihan 

Permukiman 

Kumuh di Sebagian 

Kota Yogyakarta 

memanfaatkan Citra Quickbird 

dan sistem informasi geografis 

untuk memperoleh parameter-

parameter yang digunakan 

dalam menentukan permukiman 

kumuh, memetakan agihan 

permukiman kumuh, 

mengevaluasi peranan 

penginderaan jauh dan sistem 

informasi geografis dalam 

pemetaan permukiman kumuh 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian yaitu 

penggabungan hasil 

interpretasi Citra 

Quickbird Tahun 2009 

dengan kerja lapangan 

Tahun 2014 ; skoring dan 

overlay 

peta permukiman kumuh yang terdiri atas lima 

tingkatan yaitu kategori baik, sedang, agak 

kumuh, kumuh dan sangat kumuh. 

Sumber : Pengolahan 2017
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1.6 Kerangka Penelitian 

Permukiman kumuh didefinisikan sebagai lingkungan permukiman yang 

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

dan ukurannya dibawah standar, prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak 

memenuhi persyaratan teknis kesehatan, dibangun di atas tanah Negara atau tanah 

milik orang lain, dan di luar peraturan perundang-undangan. 

Tumbuhnya permukiman kumuh adalah akibat dari ledakan penduduk di 

kota-kota besar, baik karena urbanisasi maupun karena kelahiran yang tidak 

terkendali. Meningkatnya jumlah penduduk, sedangkan ketersediaan akan lahan 

strategis di perkotaan untuk permukiman relatif tetap 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.  

Kemajuan akan teknologi informasi mempermudah dalam menentukan 

persebaran permukiman kumuh di daerah perkotaan sehingga nantinya dapat 

dilakukan perencanaan dan penanganan permukiman kumuh. Mengingat akan hal 

tersebut, alternatif yang dapat diambil dalam melakukan identifikasi dan 

penanganan akan persebaran kualitas permukiman kumuh yaitu dengan 

memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh khususnya yang memiliki resolusi tinggi 

seperti citra quickbird dapat mempermudah kajian dan penyadapan informasi yang 

berkaitan dengan daerah perkotaan. Pengolahan data yang memanfaatkan Sistem 

Informasi Geografis dan informasi sebaran kualitas permukiman yang juga 

diintegrasikan dengan SIG nantinya dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan dan 

penanganan permukiman kumuh di daerah perkotaan. Untuk mengetahui secara 

keseluruhan tentang kerangka pemikiran penelitian, dijelaskan dalam diagram 

kerangka pemikiran pada Gambar 1.4. 
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Penduduk kota memanfaatkan 

lahan yang terbatas untuk 

dijadikan tempat permukiman 

tanpa memperhatikan lagi 

kualitas lingkungan 

permukimannya 

Muncul permukiman kumuh 

yang tidak layak huni karena 

tidak memenuhi persyaratan 

dalam sarana prasarana, 

lingkungan, dan kesehatan 

Penilaian tingkat kekumuhan 

permukiman di Kecamatan 

Bekasi Barat 

Perlu adanya penanganan terkait permukiman 

kumuh untuk meningkatkan kualitas permukiman  

Pemanfaatan citra Quickbird dapat 

membantu dalam menyadap 

parameter kekumuhan  

Analisis tingkat kekumuhan  

  

Analisis faktor pertimbangan  

  

- kesesuaian dengan tata ruang 

- kepadatan bangunan 

- kondisi jalan lingkungan 

- kondisi bangunan 

- building coverage 

- kondisi drainase 

- kondisi air bersih 

- kondisi persampahan 

 

- Letak strategis lokal  

- Kepadatan penduduk 

- Potensi sosial ekonomi 

- Dukungan masyarakat 

Sebaran kualitas permukiman kumuh 

  

Analisis persebaran 

kualitas permukiman 

kumuh dan faktor-faktor 

apa saja yang paling 

mempengaruhi 

sebarannnya 

  

Meningkatnya jumlah penduduk, 

sedangkan ketersediaan akan 

lahan strategis di perkotaan untuk 

permukiman relatif tetap  

Gambar 1. 4 Diagram Alir Kerangka Pemikiran 
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1.7  Batasan Operasional 

Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari: segi 

fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara 

dan dari segi masyarakat/sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia 

sendiri seperti kepadatan lalu lintas, sampah. (Kurniasih, 2007). 

Penginderaan Jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang 

objek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan 

menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau gejala yang 

dikaji (Lillesand and Kieffer, 2004). 

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 adalah Permukiman tidak layak huni antara lain karena 

berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan 

bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial 

dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani 

prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan 

dan penghuninya. (UU No. 4 Pasal 22 Tahun 1992) 

Sistem Informasi Geografi adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat 

keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personil yang dirancang secara 

efisien untuk memperoleh, menyimpan, meng- update, memanipulasi, 

menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi 

(ESRI 1990, dalam Prahasta 2002). 
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