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ANALISIS PERSEBARAN PEMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN 

SEMANGGI, KOTA SURAKARTA  

Abstrak 

Peneliti ingin mengetahui persebaran pemukiman kumuh agar 

dapat memudahkan pembaca dalam memahami informasi lokasi 

pemukiman kumuh di Kawasan Semanggi dan mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi persebaran permukiman kumuh melakukan 

penelitian berjudul “Analisis Persebaran Pemukiman Kumuh Kawasan 

Semanggi, Kota Surakarta”. “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 Surakarta memiliki 

masalah dalam perkembangan permukiman, khususnya permukiman 

kumuh yang tersebar di Kawasan Semanggi. Kota Surakarta memiliki 

lokasi permukiman yang tergolong memiliki kepadatan penduduk yang 

tinggi yaitu 551,887 Jiwa/Km
2
 dari luas wilayah Kota Surakarta yang

hanya 44,7 Km
2
. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi

persebaran kualitas permukiman kumuh dan menganalisis faktor-

faktor yang paling mempengaruhi persebaran permukiman kumuh di 

Kawasan Semanggi Kota Surakarta .” 

“”Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei dengan menggunakan pendekatan analisis SIG kuantitatif, yaitu 

metode pengharkatan dengan menggunakan 8 parameter untuk 

identifikasi sebaran kualitas permukiman kumuh.” Parameter yang 

digunakan adalah kepadatan bangunan, kondisi jalan, kondisi drainase, 

kondisi bangunan, kondisi persampahan, dan variabel pertimbangan 

lain. Identifikasi sebaran kualitas permukiman kumuh dilakukan 

dengan interpretasi visual menggunakan Citra GeoEye-1 dan survey 

lapangan yang kemudian diberi harkat tiap parameternya dan 

dilakukan tumpangsusun untuk mendapatkan peta persebaran 

permukiman kumuh di Kawasan Semanggi.” 

“Hasil penelitian pada penelitian ini merupakan peta persebaran 

permukiman kumuh yang terbagi menjadi 4 kelas yaitu kumuh berat 

(2,90%), kumuh sedang (38,11%), kumuh ringan (132,46%), dan tidak 

kumuh (30,81%). Kelurahan yang memiliki permukiman kumuh 

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

kumuh ringan adalah Kelurahan Sangkrah dan Kelurahan Semanggi. 

“Selain itu, hasil analisis faktor yang paling mempengaruhi sebaran 

permukiman kumuh meliputi faktor kesesuaian dengan kondisi jalan 

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

kepadatan bangunan yang padat, kondisi bangunan yang bukan 
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merupakan bangunan permanen, kepadatan penduduk yang tinggi, 

potensi sosial ekonomi yang tinggi dan semakin banyak penduduk 

yang datang semakin potensi kumuh. 

Kata Kunci : Permukiman Kumuh, Citra GeoEye-1, SIG 

Abstarct 
“Researchers want to know the distribution of slum settlements in 

order to make it easier for readers to understand the information on the 

location of slum settlements in the Semanggi area and to find out the 

factors that affect the distribution of slum settlements. Conducting a 

research entitled "Analysis Of The Distribution Of Slum Area In 

Semanggi Kawasan, Surakarta City". The development of settlements in 

urban areas in urban areas will continue to increase as the population 

increases, while the availability of strategic land for settlements is 

relatively constant. Therefore, residents in the city take advantage of the 

limited land to be used as a place to live without paying attention to the 

quality of the neighborhood. The directionless development of the city and 

the rapid population growth have caused the city of Surakarta to have 

problems in settlement development, particularly the slum settlements that 

are scattered in the Semanggi area. The city of Surakarta has residential 

locations that are classified as having a high population density, namely 

551,887 people / km2 of the total area of Surakarta City which is only 44.7 

km2. The purpose of this study is to identify the quality distribution of 

slum settlements and to analyze the factors that most influence the 

distribution of slum settlements in West Bekasi District.” 

“The method used in this research is a survey method using a 

quantitative GIS analysis approach, namely the scoring method using 8 

parameters to identify the quality distribution of slum settlements. The 

parameters used are building density, road conditions, drainage conditions, 

building conditions, solid waste conditions, and other variables of 

consideration. The identification of the distribution of the quality of slum 

settlements is carried out by visual interpretation using the GeoEye-1 

image and field survey which is then given a value for each parameter and 

carried out overlay to obtain a map of the distribution of slum settlements 

in the Semanggi area.” 

“The results of this study are a map of the quality distribution of 

slum areas which are divided into 4 classes, namely heavy slum (2.90%), 

moderate slum (38.11%), light slum (132.46%), and not slum (30, 81%). 

The sub-districts that have the most slum settlements, whether in the heavy 

slum class, moderate slum, and light slum are Sangkrah and Semanggi 

sub-districts. In addition, the results of the analysis of the factors that most 

influence the distribution of slum settlements include suitability factors for 

poor road and environmental conditions with narrow roads <1.5 meters, 

dense building density, conditions of buildings that are not permanent 

buildings, high population density, social potential. high economy, and 

low community carrying capacity.” 
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1. PENDAHULUAN 

Proyeksi penduduk di kota Surakarta memiliki luas 44,4 km dengan 

kependudukan pada tahun 2019 mencapai 511.887 jiwa. Clustering 

kawasan Kota Surakarta dilakukan untuk mempermudah identifikasi 

kawasan-kawasan kumuh sesuai dengan karakteristik kawasan dalam 

pengembangan tematik kawasan dan pola penanganan tanpa mengurangi 

jumlah kawasan kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta 

No. 413.21/38.3c/1/2016, luas wilayah kekumuhan yang terdapat dalam 

Kota Surakarta adalah 359,53 Hektar. Luas kawasan kumuh ini adalah 8% 

dari total luas kota yaitu 4.404 Hektar.“Prioritas penanganan kawasan 

dilakukan pada kawasan yang memiliki klasifikasi kumuh berat dan 

pertimbangan lain tinggi. Terdapat beberapa kawasan prioritas kumuh 

berdasarkan identifikasi Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Surakarta 

dan Dinas Pertanahan Kota Surakarta.” 

“Kawasan Lingkungan daerah yang dilakukan penelitian memiliki 

indikasi kawasan kumuh. Kawasan Semanggi ini meliputi 5 Kelurahan 

yang terbagi di 2 Kecamatan. Kelurahan yang menjadi kawasan Semanggi 

yaitu Kelurahan Sewu dan Kelurahan Gandekan yang berada di 

Kecamatan Jebres sedangkan di Kecamatan PasarKliwon seperti 

Kelurahan Kedung Lumbu, Sangkrah dan Semanggi. Kota Surakarta 

didapatkan 5 kawasan kumuh prioritas penangaanan Kekumuhan di Kota 

Surakarta.  

“Gejala Kekumuhan dapat di lihat oleh citra seperti kepadatan 

bangunan, kondisi jalan lingkungan, sedangkan untuk gejala kumuh 

lainnya  kondisi bangunan, drainase, persampahan, kondisi air bersih, 

variabel pertimbangan lainnya seperti kepadatan penduduk dan daya 

dukung masyarakat yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung 

dan cek lapangan. Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi prioritas 

kawasan kumuh . Secara geografis daerah tersebut berada di bantaran 
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Sungai Bengawan Solo dan Rel Kereta Api dengan luasan wilayah 

mencapai 166,82 ha dan Luasan kumuh tertingi yaitu 76,03 ha (Dinas 

Perumahan dan Pemukiman Kota Surakarta, 2019).” 

“Karena itu peneliti ingin mengetahui persebaran pemukiman 

kumuh agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami informasi 

lokasi pemukiman kumuh di Kawasan Semanggi. Maka dari itu peneliti 

membuat judul penelitian “Analisis Persebaran Pemukiman Kumuh 

Kawasan Semanggi, Kota Surakarta”.” 

Terdapat beberapa komponen dalam lingkungan tempat tinggal 

yang dapat mempengaruhi wilayah tempat tinggal yang dimana beberapa 

kompoten tersebut masing-masing memiliki pengaruh tersendiri seperti : 

“1. Bangunan rumah yang digunakan untuk tempat berlindung dari segala 

ancaman luar di lingkungan sekitar. 

 2. Fasilitas rumah yang digunakan oleh penghuninya karena fasilitas –

fasilitas yang berada di rumah sangatlah berguna dalam kehidupan sehari-

hari. 

“3. Sanitasi merupakan sarana untuk kebersihan air di lingkungan sekitar. 

“4. Kondisi sosial pada permukiman 

 5. Aspek keindahan bangunan dan tata letak bangunan juga 

mempengaruhi lingkungan permukiman 

Menurut UU No. 1 Pasal 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Permukiman Kumuh adalah 

Permukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat 

kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan 

prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

Terlihat dari pertambahan kekumuhan dipermukiman disebabkan 

beberapa faktor seperti  

 Pertambahan penduduk dan pertumbuhan penduduk di suatu 

daerah seperti angka kelahiran dan bertambahnya keluarga dapat 

mempengaruhi pertambahan penduduk yang menyebabkan 

berbagai masalah kependudukan.  
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 Adanya urbanisai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke 

tempat yang lain menuju ke pusat kota ataupun ke luar kota. 

 

“GeoEye-1 merupakan Satelit yang mampu memetakan gambar 

dengan resolusi gambar yang sangat tinggi dan merupakan satelit 

komersial dengan pencitraan gambar tertinggi yang ada di orbit bumi saat 

ini.” 

2. METODE  

Penelitan yang dilakukan oleh peneliti ini menggunkan metode deskriptif 

kuantitatif dengan menambahkan harkat/skoring pada nilai setiap 

parameter kumuh di permukiman. 

2.1 Populasi/Obyek Penelitian 

Populasi/ Obyek Penelitian yang digunakan berupa blok indikator 

bentuk kepadatan dan teraturnya bangunan permukiman kumuh di 

Kawasan Semanggi . 

2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sample menggunakan proportionate 

stratified random sampling. Sampel yang digunakan sejumlah 228 blok 

,interpretasi dan hasil 145 sampel blok permukiman 95%  

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ini dengan menggunakan data primer 

dan data sekunder. Pengolahan data primer diperoleh dari survey, 

wawancara masyarakat  dan interpretasi citra GeoEye-1 Tahun 2019 dan 

hasil wawancara/cek lapangan 

2.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan : 

1. GPS Essensial 

2. Cek lapangan 

3. Dokumentasi 

Bahan-bahan penelitian : 

1. GeoEye-1 Tahun 2019 Kawasan Semanggi, Kota Surakarta. 
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2. Hasil Wawancara/Cek Lapangan sebagai validasi keakuratan data yang 

dapat dibuktikan terkait persebaran permukiman kumuh. 

2.5 Metode Pengolahan Data 

Tahapan pertama pengolahan data digitasi pada citra GeoEye-1 

dengan cara interpretasi parameter-parameter yang didapatkan sedangkan 

parameter yang tidak ditemukan dala citra dapat dilakukan dengan 

melakukan survei dan wawancara.kepada.masyarakat 

2.6  Digitasi.Blok 

Digitasi permukiman dalam pemetaan saat penelitian dengan 

Digitasi dilakukan berdasarkan kepadatan rumah dan teraturnya blok 

permukimannya. 

2.7 Interpretasi.dan.Klasifikasi.Tingkat.Kekumuhan 

Parameter diperoleh dengan survey, wawancara dan interpretasi 

GeoEye-1 di peroleh dari hasil variable pertimbangan lainnya yang 

mempengaruhi adanya permukiman kumuh. Adapun parameter-parameter 

penentuan permukiman kumuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Survey Lapangan/ Wawancara 

Survey lapangan/ Wawancara dilakukan untuk mengetahui hasil 

interpretasi dan parameter yang tidak dapat dilihat citra seperti   
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2.9 Pengolahan Parameter tingkat kekumuhan 

Pengolahan parameterkumuh dilakukan kelas permukiman kumuh 

sebagai berikut : 

                                                                                                                                                           

2.10 Metode Analisis Data 

 “Tujuan metode analisis digunakan dalam penelitian untuk 

menganalisis yang pertama dengan menganalisis persebaran permukiman 

kumuh dari parameter-parameter yang digunakan untuk mengetahui 

sebaran permukiman kumuh.” 

“Metode ini dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis 

harkat tiap parameter yang didapatkan yang nantinya diambil kesimpulan 

mana faktor yang paling berpengaruh.” 

Metode yang terahir yaitu dengan menganalisis dari metode 

pertama dan kedua dengan menggunakaan parameter-parameter yang 

digunakan dan harkat yang telah diolah.  

 

3. HASIL.DAN PEMBAHASAN 

3.1 Identifikasi Persebaran Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi 

Kota Surakarta 

“Masyarakat penghuni permukiman di Kawasan Semanggi 

merupakan permukiman kumuh juga disebabkan dari beberapa faktor. 

Persebaran permukiman tidak merata dari ujung banyak yang berada di 

sepanjang bantaran sungai dan sepanjang bantaran kereta api.”Sebaran 

permukiman kumuh di Kawasan Semanggi Kota Surakarta kekumuhan 

berat terdapat hanya ditemukan 8 permukiman dalam blok. Sebaran 
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kekumuhan berat terdapat di wilayah penelitian Semanggi terdapat luasan 

seluas 3,82 ha, persebran kekumuhan lainnya terdapat kekumuhn berat 

yang berada di kelurahan Sangkrah seluas 2,14 ha. Kecamatan Jebres 

seperti Kelurahan Sewu, Kelurahan Gandekan dan Kelurahan Kedung 

lumbu juga termasuk permukiman kumuh sedang. Ketiga wilayah tersebut 

termasuk permukiman kumuh sedang dapat dilihat dari Kelurahan Sewu 

dengan luas kumuh sedang seluas 18,20 hektar, kelurahan gandekan seluas 

23,06 hektar dan kelurahan kedung lumbu kumuh sedang dengan luasan 

20,67 hektar. 

Peta persebaran permukiman kumuh dapat di lihat Kawasan 

semanggi di dominasi oleh permukiman kumuh sedang yang seluas 

128,95hektar yang berwarna merah muda pada peta sedangkan 

permukiman kumuh berat hanya seluas 9,84 hektar yang bewarna merah 

tua. 

3.2 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh Kawasan 

Semanggi  

 “Faktor persebaran permukiman kumuh dapat disebabkan oleh 

sosisal dan ekonomi. Kepadatan abangunan yang semakin padat karena 

penghuni Kawasan Semanggi Kota Surakarta memiliki penduduk yang 

cukup banyak. Tingkat kepadatan penduduk yang bertambah tinggi 

dengan adanya aksesbilitas yang mudah dan Kawasan Semanggi ini 

termasuk berada di pusat Kota Surakarta. Maka dari itu penduduk 

memanfaatkan sebagai tempat tinggal. Pada setiap hunian merupakan 

salah satu faktor sosial yang di dominasi terdapat 50% orang yang 

berpenghuni tiap rumah berisi 3-5 orang. Menurut hasil survey dari 

penyebaran kuestioner dan setelah dianalisis bahwa faktor jumlah 

penghuni mempunyai faktor pengaruh yang tinggi terhadap terbentuknya 

kawasan kumuh Kawasan Semanggi. Pada kenyataan di kawasan studi 

kebanyakan tiap rumah dengan luas tidak lebih dari 36 m2 dihuni oleh 5 

orang dari standart minimal dari Dirjen Cipta Karya hal ini dianggap tidak 
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ideal karena dapat diasumsikan bahwa 1 kamar tidur dimanfaatkan oleh 2-

3 orang. 

 Terdapat faktor sosial terdapat faktor ekonomi yang menyebabkan 

adanya permukiman kumuh. Permukiman kumuh dikawasan Semanggi ini 

merupakan lahan yang memiliki potensi ekonomi dibidang Perumahan, 

perdagangan dan jasa. Masyarakat yang berada di kawasan ini kebanyakan 

berkerja sebagai buruh indiustri sebab kawasan semanggi ini merupakan 

pusat industri terutama di kelurahan semanggi merupakan pusat 

perdagangan tradisional dan pusat kebudayaan. Masyarakat banyak yang 

bekerja sebagai wiraswasta dan menjadi PKL (pedagang kaki lima) namun 

tak sedikit juga masyarakat yang bekerja sebagai pns. Kawasan Semanggi 

dapat dibilang perekonomiannya berpusat di bidang perdagangan dan 

wiraswasta. Semakin bertambahnya penduduk semakin padat dan banyak 

pendatang baru yang mencari pekerjaan di daerah kawasan semanggi ini. 

 

4. PENUTUP 

Kawasan Semanggi Kota Surakarta pada kelas kumuh sedah di dominasi 

oleh Kelurahan Sewu, Kelurahan Kedung Lumbu dan Kelurahan 

Gandekan yang berada di Kecamatan Jebres. Sedangan kelurahan kumuh 

terbanyak terdapat pada Kecamatan Pasar Kliwon yang berada di 

Kelurahan Sangkrah dan Kelurahan Semanggi. Faktor yang paling 

mempengaruhi persebaran permukiman kumuh merupakan kondisi jalan 

lingkungan yang buruk, kepadatan bangunan yang padat ekonomi yang 

tinggi serta adanya kesadaran masyarakat. Semakin banyaknya penduduk 

pendatang semakin besar potensi untuk kumuh. 

Penelitian ini menggunakan citra resolusi tinggi namun lebih baik 

menggunakan citra seperti worldview-2 dan worldview-3 atau foto udara 

dibandingkan menggunakan GeoEye-1. Karena lebih memudahkan 

interpretasi parameter yang ada pada citra. Perlu adanya tindakan lanjut 

dari dan kesadaran yang dibantu dengan program kotaku dari pemerintah 
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yang terus ditingkatkan agar penanganan lebih intensif demi mengurangi 

adanya permukiman kumuh di Kota Surakarta.” 
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