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ANALISIS TINGKAT PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN BULU 

KABUPATEN JEPARA 

Abstrak  

Permukiman merupakan bagian lingkungan yang berupa hunian dimana terdiri 

dari satu lebih dari satu perumahan yang mempunyai sarana prasarana, utilitas 

publik, dan fasilitas penunjang lainnya. Permasalahan yang sering terjadi dalam 

permukiman perkotaan ialah munculnya permukiman kumuh salah satunya ialah 

di Kawasan Bulu Kabupaten Jepara. Permukiman kumuh mengakibatkan berbagai 

masalah mulai dari lingkungan fisik maupun sosial masyarakatnya. Penelitian ini 

menggunakan metode sistem informasi geografis berupa overlay dengan 

memanfaatkan citra beresolusi tinggi yaitu citra Quickbird untuk membantu dalam 

analisis spasial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1) Menganalisis tingkat 

permukiman kumuh di Kawasan Bulu, (2) Menganalisis karakteristik sosial 

ekonomi penduduk di Kawasan Bulu, dan (3) Menganalisis hubungan spasial 

antara tingkat permukiman kumuh dengan karakteristik penduduk di Kawasan 

Bulu. Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian skoring untuk 

menentukan tingkat kekumuhan, menggunakan kuesioner untuk mengetahui 

karakteristik masyarakat, dan metode overlay untuk mengetahui hubungan spasial 

antara tingkat kekumuhan dengan karakteristik masyarakat di wilayah penelitian. 

Penentuan responden dengan menggunakan metode Proportionate Stratified 

Sampling dengan hasil sebanyak 96 responden. Penelitian ini menunjukan hasil 

bahwa: (1) terdapat 27 blok permukiman dengan 3 tingkat kelas kumuh, pada 

tingkat permukiman kumuh rendah terdapat 13 blok permukiman (48%), pada 

permukiman kumuh sedang terdapat 14 blok permukiman (52%), sedangkan tidak 

ada blok permukiman yang masuk kedalam kelas kumuh tinggi (0%). (2) 

Karakteristik penduduk sebagian besar (47,9%) memiliki anak berjumlah 3-5 

orang dengan mayoritas (73%) memiliki tanggungan keluarga 0-3 orang setiap 

keluarga, sebagian besar (40%) penduduk berpendidikan sampai SMA dan 

mayoritas (61%) bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan diatas Rp. 

1.000.000 (51%). (3) Hubungan tingkat permukiman kumuh dengan karakteristik 

penduduk ialah pada permukiman kumuh rendah jumlah anak dan tanggungan 

keluarga lebih sedikit dibandingkan penduduk permukiman kumuh sedang, 

pendidikan penduduk permukiman kumuh rendah lebih baik dibanding 

permukiman kumuh sedang, pekerjaan penduduk di permukiman kumuh rendah 

dan sedang sama-sama didominasi nelayan namun dalam segi pendapatan 

permukiman kumuh rendah lebih baik dibandingkan permukiman kumuh sedang. 

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi 

pemerintah daerah Kabupaten Jepara dan instansi terkait dalam peningkatan dan 

penanganan aspek fisik dan sosial ekonomi masyarakat permukiman kumuh di 

Kawasan Bulu Kabupaten Jepara. 

 

Kata kunci: Permukiman Kumuh, Tingkat Kumuh, Karakteristik Penduduk, 

Hubungan Spasial, SIG. 
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Abstract 

Settlements are part of the environment in the form of dwellings which consist of 

one more than one housing which has infrastructure, public utilities, and other 

supporting facilities. The problem that often occurs in urban settlements is the 

emergence of slum settlements, one of which is in the Bulu Area, Jepara Regency. 

Slum area cause various problems ranging from the physical and social 

environment of the community. This study uses a geographic information system 

(GIS) method in the form of an overlay by utilizing high-resolution imagery, 

namely images Quickbird to assist in spatial analysis. This study aims to: (1) 

analyze the level of slum settlements in the Bulu area, (2) analyze the socio-

economic characteristics of the population in the Bulu area, and (3) analyze the 

spatial relationship between the level of slum settlements and the characteristics of 

the population in the Bulu Zone. This research uses a scoring research method to 

determine the level of slum, using a questionnaire to determine the characteristics 

of the community, and an method overlay to determine the spatial relationship 

between the level of slum and the characteristics of the community in the study 

area. Determination of respondents using the method Proportionate Stratified 

Sampling with the results of 96 respondents. This study shows the results that: (1) 

there are 27 residential blocks with 3 slum class levels, at the low slum level there 

are 13 settlement blocks (48%), in medium slum there are 14 settlement blocks 

(52%), while there are no blocks. settlements that fall into the high slum class 

(0%). (2) Most of the population (47.9%) have 3-5 children with the majority 

(73%) having family dependents of 0-3 people per family, most (40%) of the 

population have high school education and the majority (61 %) work as a 

fisherman with an income above Rp. 1,000,000 (51%). (3) The relationship 

between the level of slum settlements and the characteristics of the population is 

that in low slum settlements the number of children and family dependents is less 

than the population of medium slum settlements, the education of residents of low 

slum settlements is better than in medium slum settlements, the work of residents 

in low and medium slum settlements is the same. fishermen are dominated by 

fishermen, but in terms of income, low slum settlements are better than medium 

slum settlements. The results of this study can be useful as a material 

consideration for the regional government of Jepara Regency and related agencies 

in improving and handling the physical and socio-economic aspects of the slum 

community in the Bulu Area of Jepara Regency. 

Keywords: Slum Settlements, Slum Level, Population Characteristics, Spatial 

Relationship, GIS. 

1. PENDAHULUAN  

Permukiman merupakan bagian lingkungan yang berupa hunian dimana terdiri 

dari beberapa perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, utilitas publik, dan 

fasilitas penunjang lainnya. Permasalahan yang sering terjadi dalam permukiman 

perkotaan ialah munculnya permukiman kumuh, hal ini jelas akan menjadi 
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masalah ketika tidak ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi, 

sosial dan penunjang kehidupan lainnya, yang nantinya akan memunculkan 

permasalahan permukiman. (Mamat Ruhimat, 2016). 

Permasalahan permukiman kumuh tidak hanya di alami oleh kota besar 

saja, Kabupaten Jepara juga mengalami masalah yang sama. Kabupaten Jepara 

merupakan daerah yang memiliki persoalan terhadap masalah permukiman kumuh 

yang cukup merata di hampir seluruh wilayah, dalam Dokumen RP2KPKP 

Kabupaten Jepara tahun 2019 menjelaskan bahwa Permukiman Kumuh di 

Kabupaten Jepara tersebar hampir di seluruh wilayah, beberapa permukiman 

kumuh tersebut di kelompokan menjadi sebuah Kawasan Permukiman Kumuh 

dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 48 Tahun 

2020. Terdapat 9 kawasan permukiman kumuh dan rawan kumuh salah satunya 

yaitu Kawasan Bulu. 

Permukiman kumuh sering kali disebabkan faktor lokasi yang dekat 

dengan pusat ekonomi. Menurut May Istikasari dan Parfi Khadiyanto (2014) 

faktor jarak yang dekat antara permukiman dengan pusat kegiatan ekonomi 

menyebabkan masyarakat mau menetap meskipun di permukiman kumuh 

pinggiran kota, hal yang serupa juga terjadi pada Kawasan Bulu yang lokasinya di 

pinggiran kota dan merupakan permukiman yang berada di wilayah pesisir 

sehingga kondisi ekonomi masyarakatnya bergantung dengan hasil laut. 

Berdasarkan penjabaran permasalahan mengenai permukiman kumuh di 

Kawasan Bulu, maka dilakukan penelitian guna mengetahui tingkat kekumuhan 

serta karakteristik penduduk dan hubungan spasial antar keduanya di Kawasan 

Bulu. 

2. METODE 

Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian harkat (scoring) untuk 

menentukan tingkat ke kumuhan, menggunakan kuesioner untuk mengetahui 

karakteristik sosial ekonomi masyarakat, dan metode overlay atau tumpang susun 

peta untuk mengetahui hubungan spasial antara tingkat kekumuhan dengan 
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karakteristik masyarakat di Kawasan Bulu. Penentuan jumlah responden 

penelitian ini menggunakan metode Proportionate Stratified Sampling dengan 

hasil sebanyak 96 responden. Metode analisis yang digunakan di penelitian kali 

ini adalah analisis deskriptif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Tingkat Permukiman Kumuh Kawasan Bulu 

Penelitian ini menghasilkan 3 kelas tingkat kumuh yang telah diperhitungkan 

sebelumnya yaitu: kumuh rendah, kumuh sedang, dan kumuh tinggi. Hasil dari 

scoring menunjukan pada kelas kumuh rendah berjumlah terdapat 13 blok 

permukiman dengan presentase sebesar 48%, pada kelas kumuh sedang 

berjumlah 14 blok permukiman 52%, sedangkan tidak ada atau 0% blok 

permukiman yang masuk ke dalam kelas kumuh tinggi.  

Sebaran permukiman kumuh pada Kawasan Bulu pada kelas kumuh 

rendah tersebar di Desa Bulu, Desa Demaan, Desa Jobokuto, dan Desa 

Ujungbatu. Sebaran kelas kumuh rendah Desa Bulu terdapat 2 blok 

permukiman dari 3 blok permukiman yang ada, pada Desa Demaan tersebar di 

seluruh blok yaitu 4 blok permukiman, pada Desa Jobokuto berjumlah 4 blok 

permukiman dari 7 blok permukiman, dan Desa Ujungbatu terdapat 3 blok 

permukiman dari 11 blok permukiman yang ada. Pola kekumumah yang terjadi 

di blok permukiman kelas kumuh rendah adalah hampir keseluruhan kondisi 

bangunan yang dalam kondisi baik namun masih sebagian rumah yang tidak 

memiliki surat kepemilikan tanah, akses air bersih/minum yang terlayani 

dengan baik, namun masih banyak jalan dan drainase yang dalam kondisi 

buruk, dan di seluruh blok terdapat sarana prasarana persampahan yang 

memadai. 

Sebaran permukiman kumuh pada Kawasan Bulu pada kelas kumuh 

sedang tersebar di Desa Bulu, Desa Karangkebagusan, Desa Kauman, Desa 

Jobokuto, dan Desa Ujungbatu. Sebaran kelas kumuh rendah Desa Bulu 

terdapat 1 blok permukiman dari 3 blok permukiman yang ada, pada Desa 
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Karangkebagusan tersebar di seluruh blok yaitu 1 blok permukiman, pada Desa 

Kauman juga tersebar di seluruh blok yaitu 1 blok permukiman, pada Desa 

Jobokuto tersebar dengan jumlah 3 blok permukiman dari 7 blok permukiman, 

dan Desa Ujungbatu terdapat 8 blok permukiman dari 11 blok permukiman. 

Pola permukiman yang terjadi di blok permukiman kelas kumuh sedang adalah 

sebagian besar adalah permukiman dengan tingkat kepadatan yang tinggi, 

banyak ditemui bangunan yang dalam kondisi tidak layak dengan tidak ada 

toilet pribadi dengan posisi bangunan tidak menghadap ke jalan dan 

kebanyakan bangunan tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Kondisi 

layanan air bersih/minum dalam kondisi buruk dengan serta askes jalan dan 

drainase yang buruk. Berikut ini adalah peta sebaran blok permukiman kumuh 

Kawasan Bulu: 

 

Gambar 1. Peta Sebaran Tingkat Permukiman Kumuh Kawasan Bulu 
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3.2 Karakteristik Sosial Ekonomi Penduduk Kawasan Bulu 

Tabel 1. Jumlah Anak 

Jumlah Anak Jumlah 

0-2 
Jumlah (Jiwa) 45 

Presentase (%) 46,9% 

3-5 
Jumlah (Jiwa) 46 

Presentase (%) 47,9% 

6 > 
Jumlah (Jiwa) 5 

Presentase (%) 5,2% 

Jumlah 96 

Sumber : Survey dan Pengolahan 2021 

Hasil dari karakteristik sosial ekonomi penduduk berdasarkan tabel 1 

adalah Sebagian besar penduduk di Kawasan Bulu memiliki anak dengan 

jumlah 3-5 orang dalam setiap keluarga dengan presentase sebesar 47,9%, 

sedangkan penduduk yang memiliki anak dengan jumlah 0-2 orang memiliki 

presentase sebesar 46,9%, dan penduduk yang memiliki anak diatas 6 orang 

memiliki presentase 5,2%.  

Tabel 2. Jumlah Tanggungan Keluarga 

Jumlah Tanggungan Jumlah 

0-3 
Jumlah (Jiwa) 70 

Presentase (%) 73% 

4-6 
Jumlah (Jiwa) 24 

Presentase (%) 25% 

7-10 
Jumlah (Jiwa) 2 

Presentase (%) 2% 

Jumlah 96 

Sumber : Survey dan Pengolahan 2021 

Penduduk Kawasan Bulu berdasarkan tabel 2 sebagian besar memiliki 

tanggungan keluarga 0-3 orang setiap keluarganya dengan memiliki presentase 

sebesar 73%, sedangkan penduduk yang memiliki tanggungan keluarga 4-6 

orang di setiap keluarganya dengan memiliki presentase sebesar 25%, dan 

penduduk yang memiliki tanggungan keluarga 7-10 setiap keluarganya 

memiliki presentase hanya 2%.  
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Tabel 3. Tingkat Pendidikan 

Pekerjaan Jumlah 

SD 
Jumlah (Jiwa) 26 

Presentase (%) 28% 

SMP 
Jumlah (Jiwa) 28 

Presentase (%) 30% 

SMA 
Jumlah (Jiwa) 38 

Presentase (%) 40% 

Sarjana 
Jumlah (Jiwa) 2 

Presentase (%) 2% 

Jumlah 96 

Sumber : Survey dan Pengolahan 2021 

Pendidikan penduduk yang bermukim di Kawasan Bulu menurut tabel 

3 rata-rata adalah SMA dengan presentase 40%, tamatan sampai SMP sebesar 

30%, dan yang hanya sampai SD adalah 28%. Sedangkan yang sampai Sarjana 

hanya 2 % penduduk saja.  

Tabel 4. Jenis Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah 

Nelayan 
Jumlah (Jiwa) 59 

Presentase (%) 61% 

Wiraswasta 
Jumlah (Jiwa) 16 

Presentase (%) 17% 

Pedagang 
Jumlah (Jiwa) 16 

Presentase (%) 17% 

Buruh 
Jumlah (Jiwa) 1 

Presentase (%) 1% 

Karyawan 
Jumlah (Jiwa) 1 

Presentase (%) 1% 

Lainya 
Jumlah (Jiwa) 2 

Presentase (%) 2% 

Jumlah 96 

Sumber : Survey dan Pengolahan 2021 

Pekerjaan yang paling dominan di Kawasan Bulu menurut tabel 4 

adalah nelayan dengan presentase 61%, penduduk dengan pekerjaan 

wiraswasta dan pedagang sebesar 34%, sedangkan buruh, karyawan dan 

pekerjaan lainnya memiliki presentase sebesar 4%.  
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Tabel 5. Pendapatan 

Pendapatan Jumlah 

< 1.000.000 
Jumlah (Jiwa) 37 

Presentase (%) 39% 

1.000.000 – 3.000.000 
Jumlah (Jiwa) 49 

Presentase (%) 51% 

3.000.000 – 4.000.000 
Jumlah (Jiwa) 6 

Presentase (%) 6% 

> 4.000.000 
Jumlah (Jiwa) 3 

Presentase (%) 3% 

Jumlah 96 

Sumber : Survey dan Pengolahan 2021 

Pendapatan penduduk di Kawasan Bulu menurut tabel 5 Sebagian besar 

memiliki pendapatan Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000 dengan presentase 51%, 

lalu penduduk yang memiliki pendapatan < Rp 1.000.000 sebanyak 39%, 

sedangkan sisanya 6% penduduk menjawab miliki pendapatan Rp 3.000.000 - 

Rp 4.000.000 dan hanya 3% responden menjawab memiliki pendapatan > Rp 

4.000.000. 

3.3 Hubungan Spasial Antara Tingkat Kekumuhan Dengan Karakteristik 

Sosial Ekonomi Penduduk Kawasan Bulu 

3.3.1 Hubungan Tingkat Kekumuhan Dan Sebaran Jumlah Anak 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan yang sangat bervariasi 

pada karakteristik jumlah anak antar blok permukiman, menunjukan jika 

jumlah anak pada kelas kumuh rendah adalah 0-2 orang dalam satu rumah 

dengan presentase 52,6%, dan pada permukiman kelas kumuh sedang yang 

tertinggi adalah penduduk dengan jumlah anak 3-5 orang setiap rumah dengan 

presentase 52,1%. Hal ini menjelaskan jika sebagian besar penduduk yang 

bermukim pada blok permukiman kumuh kelas sedang memiliki jumlah yang 

tidak sesuai anjuran pemerintah melalui program Keluarga Berencana dengan 

memiliki anak tidak lebih dari 2 orang anak pada setiap keluarga. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut: 
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Gambar 2. Peta Tingkat Permukiman Kumuh dan Sebaran Jumlah Anak  

Kawasan Bulu 

3.3.2 Hubungan Tingkat Kekumuhan Dan Sebaran Jumlah Tanggungan 

Keluarga 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan yang tidak terlalu 

mencolok pada karakteristik jumlah tanggungan keluarga antar blok 

permukiman, menunjukan jumlah tanggungan keluarga pada kelas kumuh 

rendah dan sedang tertinggi adalah penduduk dengan tanggungan keluarga 0-3 

orang disetiap keluarganya dengan presentase 77,9% pada kelas rendah dan 

58,9% pada kelas sedang.  Tanggungan keluarga ini menurut jawaban 

responden adalah orang tua dari suami dan istri yang ikut menumpang di 

rumahnya, dan sanak saudara jauh yang ikut menumpang hidup. Jumlah 

tanggungan keluarga dapat mempengaruhi kualitas hidup keluarga, umumnya 

semakin banyak jumlah orang yang berada dalam satu rumah maka semakin 
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rendah kualitas hidupnya, mereka harus berbagi tempat tinggal, tempat tidur 

yang artinya semakin sempit ruang hidupnya. Semakin banyak jumlah 

tanggungan keluarganya akan berdampak kepada lingkungan secara tidak 

langsung, seperti halnya dengan masalah limbah, semakin banyak sampah 

dihasilkan yang berakibat buruk pada lingkungan dan semakin banyak limbah 

rumah tangga yang dihasilkan yang akan berdampak pada lingkungan. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Peta Tingkat Permukiman Kumuh dan Sebaran Jumlah Tanggungan 

Keluarga Kawasan Bulu 

3.3.3 Hubungan Tingkat Kekumuhan Dan Tingkat Pendidikan Penduduk 

Berdasarkan gambar 4 terdapat perbedaan yang tidak terlalu mencolok 

pada karakteristik tingkat Pendidikan penduduk antar blok permukiman, pada 

permukiman kumuh kelas rendah dan sedang dapat diketahui jika penduduk 

memiliki Pendidikan yang sebagian besar adalah SMA dengan presentase 

54,3% pada kelas rendah dan 39,4% pada kelas sedang. Hasil ini menunjukan 
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jika masyarakat yang permukiman di permukiman kumuh kelas rendah dan 

sedang paham akan pentingnya Pendidikan. Pada Pendidikan terendah yaitu 

jenjang SD hanya sebesar 13,8% penduduk saja dan pada permukiman kumuh 

kelas rendah terdapat penduduk yang berpendidikan sampai sarjana dengan 

presentase 3,8% yang artinya tingkat Pendidikan sudah menunjukan tren yang 

baik. Perbedaan terdapat pada permukiman kumuh kelas sedang, penduduk 

yang berpendidikan sampai SMA hanya 39,4% dan penduduk yang 

berpendidikan hanya SD dan SMP hampir sama presentasenya dengan SMA. 

Hal ini menunjukan jika tingkat Pendidikan di permukiman kumuh kelas 

sedang tidak terlalu baik, ditambah tidak ada penduduk yang berpendidikan 

sampai sarjana seperti di permukiman kumuh kelas rendah. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut: 

 

Gambar 4. Peta Tingkat Permukiman Kumuh dan Sebaran Tingkat Pendidikan 

Kawasan Bulu 
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3.3.4 Hubungan Tingkat Kekumuhan Dan Sebaran Jenis Pekerjaan 

Berdasarkan gambar 5 terdapat perbedaan yang tidak terlalu mencolok 

pada karakteristik Jenis Pekerjaan penduduk antar blok permukiman, pada 

permukiman kumuh kelas rendah dan sedang dapat diketahui jika penduduk 

memiliki jenis pekerjaan yang sebagian besar adalah nelayan dengan 

presentase 60,6% pada kelas rendah dan 54,9% pada kelas sedang. Pekerjaan 

penduduk pada Kawasan Bulu pada permukiman kumuh kelas rendah sebagian 

besar bekerja sebagai nelayan, wiraswasta, pedagang dan pekerjaan lainnya. 

Sedangkan pada permukiman kumuh kelas sedang lebih beragam jenis 

pekerjaan penduduk yaitu: nelayan, wiraswasta, pedagang, buruh, karyawan, 

dan pekerjaan lainnya atau hampir semua pekerjaan yang ada dalam kuesioner 

terdapat penduduk yang bekerja di permukiman kumuh kelas sedang. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Peta Tingkat Permukiman Kumuh dan Sebaran Jenis Pekerjaan 

Kawasan Bulu 
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3.3.5 Hubungan Tingkat Kekumuhan Dan Sebaran Pendapatan 

Menurut gambar 5 diatas dapat menjelaskan jika pendapatan penduduk 

permukiman kelas kumuh rendah dan sedang tidak terlalu berbeda, pendapatan 

sebagian penduduk permukiman kumuh kelas rendah adalah sebesar Rp 

1.000.000 - Rp. 3.000.000 dengan presentase 48,5%, disusul dengan 

pendapatan < Rp. 1.000.000 dengan presentase sebesar 33,8%, selebihnya ada 

penduduk yang mempunyai pendapatan Rp. 3.000.000 - Rp. 4.000.000 dengan 

presentase 11,8% dan pendapatan diatas Rp. 4.000.000 > dengan presentase 

5,7%. Sedangkan pada pendapatan penduduk permukiman kumuh kelas sedang 

adalah sebesar Rp 1.000.000 - Rp. 3.000.000 dengan presentase 52,8%, disusul 

dengan pendapatan < Rp. 1.000.000 dengan presentase sebesar 42,1%, 

selebihnya ada penduduk yang mempunyai pendapatan Rp. 3.000.000 - Rp. 

4.000.000 dengan presentase 1,4% dan pendapatan diatas Rp. 4.000.000 > 

dengan presentase 3,6%. Hal ini menunjukan jika sektor ekonomi penduduk 

pada permukiman kumuh kelas rendah sudah termasuk baik dibanding dengan 

permukiman kelas kumuh sedang, lebih banyak penduduk yang memiliki 

pendapatan dibawah Rp. 2.000.000. Secara umum, penduduk yang memiliki 

pendapatan yang tinggi atau diatas UMK Kabupaten Jepara yaitu sekitar Rp. 

2.000.000 akan memiliki kesejahteraan yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan penduduk yang memiliki pendapatan dibawah standar, hal tersebut 

tercermin dari hasil sebaran permukiman kumuh diatas. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 6 sebagai berikut: 
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Gambar 6. Peta Tingkat Permukiman Kumuh dan Sebaran Pendapatan 

Kawasan Bulu 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Tingkat permukiman kumuh pada Kawasan Bulu dibagi menjadi 3 kelas: 

kelas kumuh rendah, kelas kumuh sedang, dan kelas kumuh tinggi. Terdapat 

27 blok permukiman di Kawasan bulu, sebaran kelas kumuh rendah 

berjumlah 13 blok permukiman, sebaran kelas kumuh sedang berjumlah 14 

blok permukiman, namun tidak ada blok permukiman yang masuk ke dalam 

kategori kumuh kelas tinggi. Karakteristik sosial ekonomi penduduk Kawasan 

bulu sebagian besar memiliki anak berjumlah 3-5 orang dengan presentase 

sebesar 47,9% dengan mayoritas memiliki tanggungan keluarga 0-3 orang 

setiap keluarga dengan presentase 73%. Sebagian besar penduduk 
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berpendidikan sampai SMA dan mayoritas bekerja sebagai nelayan dengan 

penghasilan 51% penduduk diatas Rp. 1.000.000.  

Hubungan antara tingkat permukiman kumuh dengan sosial ekonomi 

penduduk pada permukiman kumuh rendah memiliki jumlah anak dan 

tanggungan keluarga lebih sedikit dibandingkan penduduk permukiman 

kumuh sedang, pendidikan penduduk permukiman kumuh rendah lebih baik 

dibandingkan permukiman kumuh sedang, pekerjaan penduduk di 

permukiman kumuh rendah dan sedang sama-sama didominasi nelayan 

namun dalam segi pendapatan permukiman kumuh rendah lebih baik 

dibandingkan permukiman kumuh sedang 

Hubungan antara tingkat kekumuhan dan karakteristik penduduk 

terlihat pada penduduk kelas kumuh rendah memiliki jumlah anak dan 

tanggungan keluarga lebih sedikit disbanding penduduk kelas kumuh sedang, 

pendidikan penduduk kelas kumuh rendah lebih baik dibandingkan kelas 

kumuh sedang, pekerjaan penduduk di kelas kumuh rendah dan kumuh 

sedang sama-sama didominasi nelayan, namun dalam segi pendapatan kelas 

kumuh rendah lebih baik dibandingkan kelas kumuh sedang. 

4.2 Saran 

Permasalahan permukiman kumuh di Kawasan Bulu masih menjadi pekerjaan 

rumah bagi pemerintah daerah, dan untuk mengatasinya dapat dilakukan 

dengan dengan penanganan yang tidak hanya berfokus ke aspek fisik tetapi 

juga pada aspek sosial ekonomi penduduk. Pembenahan aspek fisik 

lingkungan seperti jalan, drainase, akses air bersih, sarana persampahan, serta 

sarana proteksi kebakaran perlu dilakukan, namun juga dibarengi dengan 

melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke permukiman kumuh tentang 

pentingnya memulai kewirausahaan, pentingnya program KB dan pentingnya 

Pendidikan yang tinggi agar dimasa yang akan datang anak-anak akan tidak 

mengalami nasib yang sama dengan orangtuanya dan permukiman kumuh 

tidak lagi ada. 
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