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PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KOTAKU DALAM 
PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAMPUNG SANGKRAH, KOTA 

SURAKARTA TAHUN 2020 

Abstrak 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan 

pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas pemukiman. Salah 

satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman 

kumuh di tahun 2019, Direktorat Jendral Cipta Karya menginisiasi pembangunan 

platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Tujuan 

program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan 

dasar permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman 

perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui persepsi masyarakat penerima manfaat setelah adanya program 

KOTAKU sebagai upaya peningkatan serta pemeliharaan permukiman kumuh 

khususnya di Kampung Sangkrah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian 

ini menghasilkan persepsi masyarakat terhadap Program KOTAKU yang 

menghasilkan persepsi yang sedang, hal ini dikarenakan terdapat penilaian 

masyarakat yang baik dan buruk terhadap lingkungan. Persepsi masyarakat yang 

menilai baik meliputi aspek kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase, air bersih, 

sanitasi, pengelolaan sampah. Sedangkan persepsi masyarakat yang buruk terhadap 

aspek pengaman kebakaran dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Persepsi masyarakat 

yang menilai baik berada di RW 1, 2, 3, 4, 10, dan 11, sedangkan Persepsi 

masyarakat yang menilai buruk berada di RW 12 dan 13. Adanya variasi persepsi 

masyarakat ini dipengaruhi oleh keterbatasan lahan, tingkat kepadatan yang tinggi, 

dan topografi lingkungan. 

Kata kunci: Persepsi masyarakat, Permukiman Kumuh, Program KOTAKU 
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Abstract 

Presidential Regulation Number 2 of 2015 concerning the National Medium-Term 

Development Plan 2015-2019 mandates the construction and development of 

development areas through housing quality development. One step towards realizing 

the 2015-2019 RPJMN target is a city without slums by 2019, the Directorate General 

of Cipta Karya initiated a development platform through the City without Slums 

Program (KOTAKU). The aim of the KOTAKU program is to increase access to 

slum infrastructure and services to support the realization of decent, productive and 

sustainable urban settlements. This study aims to understand people's perceptions 

about the benefits after the KOTAKU program as an effort to improve and maintain 

special slums in Sangkrah Village. The method used in this research is descriptive 

method using quantitative analysis. The results of this study produce community 

perceptions of the KOTAKU Program which produce moderate perceptions, this is 

related to the good and bad community towards the environment. Community 

perception that supports both environmental aspects, environmental roads, drainage, 

clean water, sanitation, waste management. While public perceptions are poor on 

aspects of fire safety and Green Open Space (RTH). Community perceptions that rate 

well are in RWs 1, 2, 3, 4, 10, and 11, while community perceptions are worse in RW 

12 and 13. There are variations in community perceptions about increased access to 

land, high rates of change, and topography Environment. 

Key words: Community perception, Slums, KOTAKU Program 

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 413.21/38.3/1/2016 

tentang penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh di Kota Surakarta 

mencapai 539,55 Hektar yang tersebar di 5 kecamatan diantaranya Pasar Kliwon, 

Jebres, Banjarsari, Laweyan dan Serengan. 5 kawasan prioritas penanganan 
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permukiman kumuh yang ditunjukkan tabel 1.1 diatas, peneliti tertarik pengambilan 

lokasi penelitian di Kawasan Semanggi dikarenakan kawasan tersebut terdapat 

luasan kumuh yang lebih banyak dibandingkan kawasan lainnya. Kawasan Semanggi 

ini dibagi menjadi 5 yaitu Kelurahan Semanggi, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan 

Kedunglumbu, Kelurahan Sewu dan Kelurahan Gandekan. 5 kelurahan yang berada 

di kawasan Semanggi tersebut, peneliti memilih lokasi penelitian lebih mendalam di 

Kampung Sangkrah dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah pinggiran di 

Kota Surakarta dimana daerah tersebut juga merupakan daerah bantaran yang 

merupakan margin atau saluran utama sungai dengan tanggul alam. 

Luas kawasan permukiman kumuh Kampung Sangkrah 13,29 Ha. Alasan 

pemilihan lokasi di Kampung Sangkrah mempunyai karakteristik dari segi sosial 

maupun fisik yang mencolok. Sudut pandang sosial mempunyai sesuatu yang 

mencolok yaitu mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah dan kesadaran 

masyarakat dalam menata lingkungan minim. Segi fisik yang lokasi dekat dengan 

belantaran Sungai Bengawan Solo, Sungai Pepe, Sungai Tegal Konas dan Sungai 

Jenes berada di daerah permukiman padat karena merupakan kawasan tersebut 

termasuk kawasan pinggiran kota.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah 

daerah dalam mengatasi Kawasan kumuh ini. ada yang telah berjalan dengan baik 

namun sebagian yang lain belum mencapai hasil optimal. Dengan adanya program 

KOTAKU ini diharapkan membangun sistem yang terpadu untuk penanganan 

permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi 

dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, 

serta mengedepankan partisipasi masyarakat (Kementrian PUPR,2016). 

Untuk mengetahui persepsi masyarakat penerima manfaat setelah adanya 

program KOTAKU yang dilakukan di Kampung Sangkrah maka dilakukan melalui 

penelitian ini, sehingga hasil dari penelitian dapat menjadi masukan untuk perbaikan 

program dimasa yang akan datang.  
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Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Program Kotaku Dalam 

Penataan Permukiman Kumuh Di Kampung Sangkrah, Kota Surakarta Tahun 

2020”.  

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Survey tersebut 

berupa wawancara kepada kepala keluarga penerima manfaat dengan menggunakan 

kuisioner. Pengambilan sampel dengan teknik probability sampling dengan 

penentuan anggota sample secara acak berimbang (Proporsional Random Sampling). 

pengambilan jumlah sample di Kampung Sangkrah ini semua anggota populasinya 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sample per RW 

yang telah ditentukan.  

Pengumpulan data meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa 

aspek fisik didalam Program KOTAKU dalam penangan permukiman kumuh. Data 

primer dibutuhkan untuk mengetahui kondisi linkungan dan persepsi masyarakat 

terhadap Program KOTAKU berdasarkan RW yang telah ditentukan. 

Pengolahan data berawal dari editing, tabulasi hasil kuesioner, dan analisis yang 

berupa table hasil observasi. Analisis yang digunakan analisis deskriptif kuantitatif 

yang didukung dengan analisa kualitatif. Skala yang dipakai untuk menentukan 

jumlah alternatif jawaban untuk data yang sifatnya ordinal dipakai skala Liket. Skala 

ini akan menilai jawaban responden pada skala 1 sampai 5, dimana untuk pertanyaan 

positif nilai 5 merupakan jawaban tertinggi dan nilai 1 merupakan jawaban tertinggi 

untuk pertanyaan yang sifatnya positif. Untuk mempermudah didalam menganalisa 

jawaban responden maka alat analisa yang dipergunakan pada penelitian ini adalah 

distribusi frekuensi. Sehingga untuk menjawab tujuan penelitian digunakan analisis 

tabel frekuensi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik umur yang didapatkan dominasi umur Kepala Keluarga 55-65 tahun 

sebanyak 62 %. Umur kepala keluarga secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

tingkat pendapatan kepala keluarga  

  Responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA lebih banyak, hal ini 

ditunjukkan dengan rata-rata jumlah lulusan SMA. Namun masih terdapat 29 % yang 

tingkat pendidikan terakhirnya SD hingga ada yang tidak sekolah. Sehingga 

Kampung ini jejang pendidikan masih rendah, hal ini mempengaruhi kualitas hidup. 

  Pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh kepala keluarga adalah jenis 

pekerjaan wiraswasta yang meliputi pedagang, penjual rosok dan usaha mandiri. 

Banyaknya kepala keluarga yang pekerjaan wiraswasta ini dikarenakan didukung 

Kampung Sangkrah dekat dengan pusat kegiatan ekonomi Kota, seperti PGS, BTC, 

dan Pasar Gede.   

  Responden yang mempunyai tanggungan keluarga 1-2 orang lebih banyak yaitu 

64 %, Jumlah tanggungan keluarga 1-2 termasuk tanggungan yang tidak terlalu berat 

sehingga pemenuhan kebutuhan pokok tidak terlalu banyak. 

  Pendapatan di Kampung Sangkrah hampir seimbang jumlahnya ada yang 

rendah, sedang dan tinggi.  Rendahnya pendapatan kepala keluarga yang 

berpendapatan rendah dapat disebabkan oleh jenis pekerjaan wiraswasta (pedangang) 

dan karyawan swasta hal ini pendapatannya tidak tetap. 

  Banyaknya kepala keluarga yang tinggal lebih dari 10 tahun ini dikarenakan 

lama tinggal sejak lahir sehingga hal ini dipengaruhi oleh kenyamanan, keturunan, 

kebutuhan, dan alasan tinggal lainnya. 

  Banyaknya status kependudukan yang asli ini dikarenakan kepala keluarga 

kebanyakan menempati atas pemberian orang tuanya yang menjadi hak milik karena 

orang tua yang sudah meninggal sehingga sertifikat rumah telah menjadi nama 
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responden dan ada juga kepala keluarga yang membeli rumah/ tanah kosong dari 

orang lain sehingga di pindah nama sendiri. 

  Status rumah yang sendiri lebih dominan dikarenakan kepala keluarga 

kebanyakan asli dari Kampung Sangkrah. Sedangkan status rumah sewa dikarenakan 

kepala keluarga yang status kependudukannya pendatang sehingga tempat tinggal 

masih belum bisa menetap. 

  Status lahan milik sendiri lebih dominan hal ini dikarenakan banyaknya 

penduduk asli dan lama tinggal yang lama kepala keluarga di Kampung Sangkrah. 

Luas bangunan yang dominan di Kampung Sangkrah adalah 36 m². Standar luas 

minimal rumah sederhana di Indonesia adalah 36 m², sehingga luas bangunan sudah 

memenuhi standar nasional 

  Responden lebih banyak menggunakan listrik daya 450 watt sebanyak 62 orang 

dengan persentase 65 %, Penggunaan yang lebih banyak 450 watt ini dikarenakan 

luasan bangunan yang kecil sehingga penggunaan listrik masih minimum. 

3.2 Persepsi Responden Terhadap Permukiman Kumuh 

3.2.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Bangunan di Kampung  Sangkrah 

Persepsi masyarakat terhadap kondisi bangunan di Kampung Sangkrah bervariasi. 

Responden yang menilai baik sebanyak 44 %, sedang 25 % dan buruk 29 %. 

   

 

  

 

 

 

 

 
Gambar 2 Kondisi 

Bangunan di RW 12 
Gambar 1 Kondisi 
Bangunan di RW 4 
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  Berdasarkan variasi kondisi bangunan antar RW dapat diketahui bahwa kondisi 

bangunan RW 4 dan RW 12 mempunyai kondisi bangunan yang baik, hal ini dapat 

dilihat gambar 5.1 dan gambar 5.2. sedangkan RW 11 dan RW 13 kondisi bangunan 

rumah buruk, hal ini sangat mengkhawatirkan dan masih menjadi permasalahan di 

Kampung Sangkrah, hasil dominasi buruk ini dikarenakan kebanyakan bangunan 

yang sempit, padat dan rawan kebakaran. RW 13 yang tepat di pinggir tanggul juga 

menjadi perhatian karena disini juga tingkat keteraturannya buruk dibandingkan RW 

11. Hal ini dapat dilihat gambar 5.3 dan gambar 5.4. 

  Perbedaan kondisi bangunan yang mencolok dalam satu Kampung Sangkrah ini 

dikarenakan kondisi bangunan yang baik seperti di RW 3 dan RW 12 berada di dekat 

pusat pemerintahan seperti kelurahan dan dekat dengan jalan utama Kelurahan 

Sangkrah sedangkan kondisi bangunan yang masih buruk seperti yang berad di RW 

13 dan RW 11 ini berada di tanggul alam dan dekat dengan Sungai Bengawan Solo. 

Hal ini perlu diprioritaskan untuk ditinjau kembali dalam pembangunan infrastruktur 

di program KOTAKU. Sehingga pembangunan infrastruktur yang merata terutama 

dalam kondisi bangunan. 

3.2.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Jalan Lingkungan 

  Persepsi masyarakat terhadap kondisi jalan lingkungan di Kampung Sangkrah 

bervariasi dari kondisi yang baik, sedang hingga buruk. Kondisi baik sangat dominan 

Gambar 3 Kondisi 
Bangunan di RW 13 

Pinggir Tanggul 
 

Gambar 4 Kondisi 
Bangunan di RW 11  
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yaitu sebesar 79 %. Berdasarkan variasi jalan lingkungan antar RW dapat diketahui 

bahwa jalan lingkungan yang mendominasi kondisi yang baik dikarenakan kondisi 

jalan sudah diperkeras dengan aspal, cor maupun paving dan kualitasnya juga sudah 

baik. Namun adanya variasi ini dikarenakan aspek cakupan yang berbeda-beda di 

setiap RW seperti jalan yang masih sempit dan jalan ada yang belum mempunyai 

drainase. Dapat dilihat gambar 5.5 dan gambar 5.6 perbedaan pembangunan yang 

tidak merata dalam satu Kampung Sangkrah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi jalan lingkungan yang baik sebesar 83 % dikarenakan RW 11 tidak 

berada di tanggul. Sedangkan RW 13 yang kondisinya hanya 55 % baik hal ini 

dikarenakan RW ini berada di pinggir tanggul Sungai Bengawan Solo. Jalan yang 

berada di RW 13 ini masih kebanyakan masih sempit hanya bisa dilalui kendaraan 

bermotor saja. 

3.2.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Drainase  

  Persepsi masyarakat terhadap kondisi drainase di Kampung Sangkrah bervariasi 

dari kondisi yang baik, sedang hingga buruk. Kondisi baik sangat dominan yaitu 

sebesar 71 %. 

 

  

Gambar 5 Kondisi Jalan 
Lingkungan RW 11 

Gambar 6  Kondisi Jalan 
Lingkungan RW 13 Pinggir 
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 Ketersediaan sarana dan prasarana drainase sangat penting namun di Kampung 

Sangkrah ini di dalam satu Kampung masih ada yang belum ada drainase hal ini 

dikarenakan di RW 13 memiliki medan yang ekstrem mering berdempetan dengan 

tanggul sehingga belum ada pembangunan drainase. Sedangkan di RW 10 berada di 

lingkungan yang datar sehingga pembangunan drainase sudah merata dan 

kemampuan mengalirkan air sudah baik. Perbedaan kondisi drainase di dalam satu 

Kampung ini dikarenakan medan lingkungan di dalam satu Kampung. 

3.2.4 Persepsi Masyarakat Terhadap Air Bersih 

 Persepsi masyarakat terhadap kondisi air bersih di Kampung Sangkrah 

bervariasi dari kondisi yang baik, sedang hingga buruk. Kondisi baik sangat dominan 

yaitu sebesar 93 %. Berdasarkan variasi air bersih antar RW dapat diketahui bahwa 

air bersih yang mendominasi kondisi yang baik dikarenakan ketersediaan air bersih 

sudah tercukupi namun kualitas air bersih masih menjadi masalah di RW 1 dan RW 

12 yang masih terdapat kualitas air bersih yang berbau karat sehingga tidak bisa 

dikonsumsi. Hal ini perlu menjadi perhatian dikarenakan air bersih sangat penting 

untuk kehidupan sehari-hari. 

3.2.5 Persepsi Masyarakat Terhadap Sanitasi 

Gambar 7  Kondisi Jalan 
Lingkungan RW 10  

Gambar 8  RW 13 Pinggir 
Tanggul yang tidak memiliki 
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 Persepsi masyarakat terhadap kondisi sanitasi di Kampung Sangkrah dominan 

kondisi sangat baik hal ini persentasenya 96 %. Berdasarkan variasi sanitasi antar RW 

dapat diketahui bahwa sanitasi yang mendominasi kondisi yang baik. Hal ini 

dikarenakan sarana dan prasarana untuk sarana akses air limbah semua kepala 

keluarga sudah tersedia semua seperti toilet pribadi maupun toilet umum. Sistem air 

limbah sudah terhubung dengan septik tank individu maupun komunal. Sehingga 

Program KOTAKU sudah mencapai target 100 % sanitasi yang baik. 

  3.2.6 Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah 

 Persepsi masyarakat terhadap kondisi pengelolaan sampah di Kampung 

Sangkrah bervariasi dari kondisi yang baik, sedang hingga buruk. Kondisi baik sangat 

dominan yaitu sebesar 90 %, kondisi sedang 8 % dan kondisi buruk 2%. Berdasarkan 

variasi pengelolaan sampah antar RW dapat diketahui bahwa sanitasi yang 

mendominasi kondisi yang baik. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana sudah 

100% tersedia, pemeliharaan sudah rutin dan sistem pengelolaan berupa 

pengangkutan sampah rutin sudah baik. Namun RW 13 menjadi masalah dalam 

kondisi pengelolaan sampah ini dikarenakan permasalahan pada sistem pengelolaan 

yang buruk. Tidak adanya pengangkutan sampah di RW 13 ini khususnya bangunan 

permukiman yang menghadap ke tanggul Sungai Bengawan Solo.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Kondisi Persampahan di RW 13 

  Sampah yang tidak pernah diambil petugas kebersihan ini, berdampak buruk 

pada kebiasaan masyarakat sehingga sampah langsung dilempar ke sungai. Bila hal 



 11 

ini tidak diperhatikan oleh pemerintah dalam kelurahan yang bertanggung jawab 

maka ini akan menjadi masalah yang serius. Sehingga Program KOTAKU perlu 

adanya peninjauan kembali untuk memastikan aspek pengelolaan sampah ini tidak 

ada masalah khususnya di RW 13. 

3.2.7 Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaman Kebakaran 

 Persepsi masyarakat terhadap kondisi pengaman kebakaran di Kampung 

Sangkrah dominan kondisi buruk hal ini persentasenya 76 %. Berdasarkan variasi 

pengaman kebakaran antar RW dapat diketahui bahwa pengaman kebakaran yang 

mendominasi kondisi yang buruk. Hal ini dikarenakan masih belum siaganya 

ketersediaan sarana dan prasarana APAR di setiap titik kepadatan permukiman dan 

kondisi jalan yang relatif sempit sehingga tidak bias dilalui oleh sarana alat 

pemadam kebakaran. Adanya alat pengaman kebakaran tidak terlalu menjadi 

kepentingan oleh masyarakat, sehingga ada tidaknya masyarakat tidak 

memperdulikan. Sehingga tingkat kesadaran kecil akan terjadinya kebakaran 

dikarenakan tingkat kepadatan permukiman yang tinggi.  

3.2.8 Persepsi Masyarakat Terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

  Persepsi masyarakat terhadap kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kampung 

Sangkrah dominan kondisi buruk hal ini persentasenya 95 %. Berdasarkan variasi 

pengaman kebakaran antar RW dapat diketahui bahwa pengaman kebakaran yang 

mendominasi kondisi yang buruk. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya RTH untuk 

dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan, lahan untuk dimanfaatkan 

sebagai sarana bermain, sarana hiburan dan aktifitas sosial lainnya. Perlu menjadi 

perhatian khusus untuk peninjauan kembali pembangunan infrastruktur terkait RTH 

di dalam aspek pembangunan Program KOTAKU, disamping pentingnya RTH untuk 

masyarakat Kampung Sangkrah. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait persepsi 

masyarakat terhadap Program KOTAKU dalam penanganan permukiman kumuh di 

Kampung Sangkrah Kota Surakarta Tahun 2020 dapat diambil kesimpulan bahwa 

persepsi masyarakat terhadap Program KOTAKU yang menghasilkan persepsi yang 

sedang, hal ini dikarenakan terdapat penilaian masyarakat yang baik dan buruk 

terhadap lingkungan. Persepsi masyarakat yang menilai baik meliputi aspek kondisi 

bangunan, jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah. 

Sedangkan persepsi masyarakat yang buruk terhadap aspek pengaman kebakaran dan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH). Persepsi masyarakat yang menilai baik berada di RW 

1, 2, 3, 4, 10, dan 11, sedangkan Persepsi masyarakat yang menilai buruk berada di 

RW 12 dan 13. Adanya variasi persepsi masyarakat ini dipengaruhi oleh 

keterbatasan lahan, tingkat kepadatan yang tinggi, dan topografi lingkungan. 

Pencapaian program KOTAKU ini menunjukkan hasil yang kurang maksimal 

petugas pelaksana program, dikarenakan perencanaan yang tidak mendetail per RT 

sehingga pembangunan tidak merata dalam satu Kampung dan masih terdapat RW 

mempunyai permasalahan lingkungan yang mencolok namun belum adanya 

penanganan. Sehingga perlu adanya peninjauan kembali untuk pembangunan 

infrastruktur yang sesuai dengan panduan penanganan permukiman kumuh 

RP2KPKP 2020. 

4.2 Saran 

a. Untuk kelanjutan Program KOTAKU perlu mengadakan survey tiap RT untuk 

menjamin Program berhasil atau tidaknya. Dan juga sarana dan prasarana yang 

sudah dibangun diperlukan pemantauan khusus untuk menjamin kebermanfaatan 

untuk masyarakat setempat.  

b. Terdapat masih belum maksimalnya pembangunan sarana dan prasarana yang 

sesuai target, hal ini perlu di tinjau ulang untuk memaksimalkan pembangunan 
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agar pembangunan merata untuk menuntaskan wajah dari permukiman kumuh di 

Kampung Sangkrah.  

c. Perlunya kegiatan sosialisasi untuk masyarakat dalam aspek fisik, sosial maupun 

ekonomi agar penuntasan permukiman kumuh maksimal. 
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