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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Pengertian Judul  

Untuk memahami maksud dari judul Perancangan Kawasan Permukiman 

pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Samboja, maka diuraikan 

pengertiannya sebagai berikut:  

Perancangan                              : Usulan pokok yang mengubah sesuatu yang sudah ada 

menjadi sesuatu yang lebih baik, melalui tiga proses: 

mengidentifikasi masalah-masalah, mengidentifikasi 

metoda untuk pemecahan masalah-masalah, dan 

pelaksanaan pemecahan masalah. Dengan kata lain 

adalah pemograman, penyusunan rancangan, dan 

pelaksanaan rancangan (John Wade, 1997) 

(Muhammad Ratodi, 2015). 

Kawasan Permukiman              : Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, 

baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, 

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan (PP no. 

14 Tahun 2016). 

Lahan Perkebunan              : Lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di 

daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk 

menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) 

dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, 

bukan untuk konsumsi lokal. (Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Perkebunan, 2012). 
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Kelapa Sawit                             : Tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai 

penghasil minyak masak, minyak industri, maupun 

bahan bakar (Dinas Perkebunan Indonesia, 2007: 1). 

Kecamatan Samboja                   : Merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah 

pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten 

Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, 

Indonesia (Wikipedia). 

                                                : Merupakan usulan pokok perencanaan kawasan yang 

berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat 

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan masyarakat pada lahan usaha pertanian 

kelapa sawit di kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai 

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.   

Perancangan Kawasan 

Permukiman pada 

Lahan Perkebunan 

Kelapa Sawit di 

Kecamatan Samboja 
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1.2. Latar Belakang 

1.2.1 Gambaran Umum Kecamatan Samboja 

Samboja merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah pesisir 

Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kecamatan ini 

merupakan salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam (migas) yang 

sangat penting di Kutai Kartanegara. Tiga perusahaan migas multinasional yang 

beroperasi di wilayah ini adalah Pertamina Hulu Mahakam PHM, Pertamina EP, ENI 

muara bakau VICO Indonesia dan Chevron (dulu UNOCAL). Selain itu, kecamatan 

yang berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar ini terkenal 

sebagai wilayah konservasi hutan lindung yang bernama Taman Hutan Raya Bukit 

Soeharto serta sebagai kawasan rehabilitasi orangutan yang berada di Wanariset 

Samboja. Saat ini pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian utama di 

Samboja (Pemkab Kutai Kartanegara, 2021). Pada tahun 2017 kecamatan ini tercatat 

memproduksi 92.805 ton beras, 126.750 ton nanas, dan 48.385 ton pisang. Selain itu 

ada pula produk-produk pertanian lain seperti kelapa sawit, karet, dan kelapa  

Komoditi kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang sangat strategis 

untuk dikembangkan. Sejak pertama kali dikembangkan di Kalimantan Timur pada 

tahun 1982 melalui Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikelola oleh PTP VI, 

kebun kelapa sawit terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Perkebunan kelapa sawit 

jadi primadona seiring manfaat positif pertumbuhan ekonomi yang dirasakan 

masyarakat.Berdasarkan data series statistik Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai 

kartanegara, pada tahun 2017, luas kebun rakyat kelapa sawit telah mencapai seluas 

27.628 Hektar. Untuk jumlah petani, pada tahun 2017 petani kelapa sawit untuk kebun 

rakyat mencapai sebanyak 12.579 petani/kk (Muhammad Taufan Saputra, 2020). 

Kelapa sawit menjadi komoditi dengan luas kebun yang paling besar jika 

dibandingkan dengan komoditi perkebunan lainnya. Kebun rakyat kelapa sawit 

terdapat disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kecamatan 

Kembang Janggut menjadi sentra kebun kelapa sawit dengan luas kebun rakyat 
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mencapai 5.017 Hektar, kemudian diikuti oleh Kecamatan Muara Badak dengan luas 

4.878 Hektar dan Kecamatan Samboja dengan luas 3.395 Hektar. Dengan mengacu 

pada data diatas, kelapa sawit menjadi andalan bagi sebagian masyarakat yang ada di 

Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menunjang perekonomiannya. Dengan harga yang 

cenderung stabil, dan lahan yang dikembangkan masih luas, beberapa tahun ke depan 

kelapa sawit masih akan menjadi salah satu komoditi perkebunan yang akan terus di 

kembangkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Muhammad 

Taufan Saputra, 2020). 

1.2.2 Latar Belakang Perkebunan Kelapa Sawit PT Alam Jaya Persada 

PT Alam Jaya Persada merupakan perusahaan lokal yang mengembangkan 

usahanya di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan penglahannya. PT. Alam Jaya 

Persada merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit di bawah naungan Agro 

Mandiri Semesta Ganda Group. Mulai beroperasi sejak tahun 2007 di Site Samboja. 

Maksud didirikannya perseroan adalah menjalankan usaha yang bergerak di bidang 

usaha perindustrian, pertanian, dan penyelenggaraan ekspor dan impor. Berdasarkan 

SK Badan Pertanahan Nasional 101/HGU/BPN RI/2009 saat ini perusahaan 

mempunyai luas areal ±13.500 hektar di lokasi kecamatan samboja dan muara jawa 

kabupaten kutai kartanegara provinsi Kalimantan Timut dan memiliki pabrik 

pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 45 ton/jam (Ayu Alhidayah, 2021). Dengan 

kehadiran perusahaan sawit ini telah memberikan lapangan kerja bagi masyarakat 

sekitar yang sebelumnya banyak berkebun dan bertani di tanah sendiri. PT Alam Jaya 

Persada menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mengakomodasi para karyawannya, 

berupa perumahan staff, gedung kantor, work shop, pabrik, dan sebagainya.  

PT Alam Jaya Persada sebagai perusahaan kelapa sawit menyediakan fasilitas 

perkantoran dan permukiman bagi karyawannya kegiatan mulai dari penanaman, 

perawatan, serta pemanenan kelapa sawit, proses pengolahan minyak sawit, hingga 

pengendalian keseluruhan terkait perusahaan terjadi di dalam suatu kawasan. Dalam 

satu perusahaan kelapa sawit, terbagi lagi menjadi dua manajemen yakni manajemen 
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kebun dan pabrik. Manajemen kebun menaungi keseluruhan proses penanaman dan 

perawatan kelapa sawit, sedangkan manajemen pabrik menaungi pengelolaan proses 

kelapa sawit menjadi minyak. Saat ini permukiman dan perkantoran karyawan kebun 

dan pabrik masih tergabung menjadi satu di kawasan pabrik.  

1.2.2 Konsep eco-settlement 

Pemikiran tentang eco-settlement bermula dari lingkup yang lebih kecil 

berupa single building yang secara mikro membahas secara lebih detail aspek aspek 

teknologi atau rekayasa bangunan seperti penggunaan material lokal, atau teknologi-

teknologi yang berkaitan dengan konservasi energi bangunan (Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Permukiman, 2006). Eco-settlement terdiri dari dua kata yaitu eco dan 

settlement yang berarti tempat bermukim/ tempat tinggal yang ekologis. Berdasarkan 

arti tersebut terlihat konsep eco-settlement mengarah pada pencapaian nilai ekologis. 

Di sisi lain, konsep eco-settlement dapat dinyatakan sebagai pengembangan dari 

konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal ini dikarenakan 

dalam penerapannya konsep ini harus mengharmonisasikan tiga pilar berkelanjutan 

yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi. Berdasarkan hal tersebut diperoleh definisi eco-

settlements adalah suatu konsep penataan permukiman dengan mengharmonisasikan 

aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menuju keberlanjutan ekosistem dengan didukung 

oleh sistem kelembagaan yang kapabel. 

Faktor utama pemilihan konsep ini adalah untuk mendukung permukiman di 

perkebunan kelapa sawit PT Alam Jaya Persada menjadi sebuah permukiman 

berkelanjutan. Di tahun 2021 PT Alam Jaya Persada memiliki rencana pengembangan 

kawasan berupa penambahan perkantoran dan permukiman khusus karyawan kebun 

sehingga akan terbagi menjadi dua antara permukiman dan perkantoran untuk kebun 

dan pabrik. Adapun beberapa tantangan berupa lahan yang terbatas karena digunakan 

sebagai lahan sawit, medan yang berbukit, jenis tanah yang bila hujan mudah licin, 

kondisi jalan yang mudah rusak karena sering dilewati truk dan alat berat, listrik yang 

hanya beroperasi pada pukul 04.00-23.00 karena sumber listrik berasal dari genset, 
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fasilitas umum seperti pertokoan dan pasar yang jauh dari permukiman, dan 

sebagainya. Perancangan kawasan permukiman ini diharapkan dapat membawa hasil 

yang bermanfaat kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan dan mengembangkan 

potensi kawasan.  

1.3. Rumusan Masalah  

Bagaimana merencanakan kawasan permukiman di lahan perkebunan kelapa 

sawit dengan pendekatan konsep eco-settlement pada kondisi lahan yang sulit.  

1.4. Tujuan dan Sasaran  

1.4.1. Tujuan  

1. Merancang kawasan permukiman di lahan perkebunan kelapa sawit dengan 

pendekatan konsep eco-settlement. 

2. Merancang permukiman di lahan berbukit dengan kondisi jalan bertekstur 

lempung 

3. Merancang permukiman yang dapat memanfaatkan energi sekitar dengan 

maksimal karena persediaan listrik yang terbatas 

1.4.2. Sasaran  

 Menghasilkan desain suatu permukiman dan perkantoran pada lokasi 

perkebunan sawit yang ideal dan optimal guna memberikan tempat yang nyaman bagi 

karyawan dan pengguna bangunan.  

1.5. Lingkup Pembahasan  

1.5.1. Ruang Lingkup Pembahasan  

Mendesain suatu permukiman dan perkantoran pada lokasi perkebunan sawit 

di kecamatan Samboja dengan berbagai permasalahan yang akan dipecahkan solusinya 

dalam sebuah desain arsitektur.   



 

7 

 

1.5.2. Batasan Pembahasan  

Mendesain suatu permukiman dan perkantoran pada lokasi perkebunan sawit 

di kecamatan Samboja.  

1.6. Metode Pembahasan  

1.6.1. Observasi   

Mendatangi Lokasi perkebunan sawit PT. Alam Jaya Persada, Samboja untuk  

mengamati secara langsung dan menyeluruh mengenai kondisi fisik berupa kondisi site 

yang meliputi kondisi tanah, kondisi tapak, kondisi jalan, kondisi sirkulasi kendaraan 

(interance dan exterance) maupun  non-fisik yang meliputi aspek-aspek sosial budaya 

politik, dan religi pada lokasi PT Alam Jaya Persada yakni di kecamatan Samboja.  

1.6.2. Studi Literatur   

Mencari berbagai informasi berupa data sekunder yang berasal dari  buku, 

jurnal, web, media sosial, dan sumber referensi lainnya yang memiliki  keterkaitan 

tentang permukiman dan perkantoran, seperti kawasan mandiri, kawasan ideal, 

kawasan industri, dan lain-lain sebagai literasi dan inspirasi desain serta tambahan  

pembahasan lain yang terkait dengan judul.  

1.6.3. Analisis Data   

Berbagai data hasil observasi lapangan dan studi literatur dianalisis untuk 

menemukan ide-ide dasar perancangan yang sesuai dengan  tema perancangan maupun 

kondisi dan potensi lokasi.   

1.6.4. Penerapan Konsep Desain   

Hasil ide-ide dasar perancangan yang didapatkan dari observasi, studi  pustaka 

hingga hasil analisis data, diakumulasikan dan diaplikasikan sesuai  konsep arsitektur 

yang kemudian dituangkan dalam bentuk gambar  perancangan dan model 3D.   

1.7. Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN  
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Berisikan penjelasan singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan  

penelitian, lingkup dan metode pembahasan, serta sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Berisikan penjelasan beberapa teori yang membahas terkait program kawasan 

mixed-use pada lokasi perkebunan sawit di kecamatan Samboja. 

BAB III : GAMBARAN UMUM (SKALA MAKRO, MESSO, DAN MIKRO)  

Berisikan tentang gambaran umum lokasi perancangan, berupa data fisik yang  

diperoleh di lapangan atau data non-fisik berupa aktivitas yang berada di lokasi hingga  

lingkungan sekitar.   

BAB IV : ANALISIS KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

Berisikan analisa konsep makro, messo, dan mikro yang dijadikan dasar sebagai  

perencanaan serta perancangan desain. Hal tersebut menjadi fokus untuk mencapai 

keberhasilan dalam menjawab tujuan dan penyelesaian permasalahan. 

  

 


