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ANALISIS KUALITAS PERMUKIMAN DI KECAMATAN MAGELANG 

TENGAH, KOTA MAGELANG,  PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 

 

Abstrak  

 

Kecamatan Magelang mempunyai letak yang strategis yaitu berada di antara jalur 

Yogyakarta-Semarang yang mempunyai mobilitas perekonomian yang tinggi. Kecamatan 

Magelang Tengah mempunyai wilayah yang sempit dan jumlah penduduk  yang padat. 

Hal itu menyebabkan terjadinya permasalahan permukiman, contohnya permukiman 

kumuh. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kualitas permukiman dan pola 

persebaran permukiman kumuh di Kecamatan Magelang Tengah tahun 2021. Analisis 

kualitas permukiman diperoleh dari parameter fisik dan survey lapangan. Interpretasi 

penginderaan jauh untuk analisis kualitas permukiman menggunakan citra Quickbird. 

Keunggulan Citra Quickbird adalah mempunyai resolusi yang tinggi sehingga 

kenampakan yang terekam terlihat jelas. Mengolah data permukiman juga mudah 

dilakukan dengan skala digitasi 1: 20.000. Parameter kualitas permukiman terdiridari 

kepadatan permukiman, pola permukiman, persebaran pohon pelindung/vegetasi, lebar 

jalan, kondisi jalan, kondisi sanitasi, kerawanan banjir, tempat pembuangan akhir 

sampah, ketersediaan air minum, dan saluran hujan dan limbah yang ada di Magelang 

Tengah. Survey lapangan digunakan untuk mengambil data secara real di lapangan. 

Metode survey data yang digunakan adalah proporsional random sampling.  Populasi atau 

objek dari penelitian ini adalah blok Rukun Warga (RW) yang berjumlah 73 blok. 

Analisis pembuatan peta kualitas permukiman menggunakan analisis kuantitatif 

berjenjang. Hasil analisis Kualitas permukiman di Kecamatan Magelang Tengah terbagi 

menjadi 3 kelas. Peta kualitas permukiman berfungsi untuk menganalisis permukiman 

yang baik dan buruk untuk dihuni. Permukiman dengan kelas baik berjumlah 30 blok RW 

(179,53 ha), kelas sedang 22 blok (234,76 ha), dan kelas buruk 21 blok (147,09 ha). Pola 

persebaran permukiman dengan kualitas buruk (kumuh) memanjang di pinggir sungai. 

Wilayah perkotaan mempunya kerawanan fisik dan sosial. Kecamatan Magelang Tengah 

mempunyai kerawanan fisik yang terjadi antara lain adalah rawan kebakaran dan banjir di 

pinggiran sungai. Permukiman perkotaan akan rawan terjadi kebakaran karena letaknya 

yang saling berhimpitan dapat menyebabkan api cepat menyebar ke rumah yang lain. 

Beberapa lokasi dengan jalan yang sempit akan menyulitkan proses evakuasi. Solusi 

permasalahan ini adalah pemerintah dapat membuat beberapa alat pemadam 

kemakaran/hydrant. Masyarakat di pinggiran sungai perlu diberi penjelasan bahwa 

membuang sampah di sungai akan berbahaya karena dapat menghambat aliran sungai 

sehingga menyebabkan banjir. Contoh kerawanan sosial adalah rawan pencurian. Analisis 

kualitas permukiman disarankan dilakukan secara periodik setiap beberapa tahun sekali 

agar dapat memonitoring perubahan lingkungan yang kumuh. 

 

Kata Kunci: Kepadatan Permukiman, Kualitas Permukiman, Permukiman Kumuh 

 

Abstract 

 

Magelang District has a strategic location, which is between the Yogyakarta-Semarang 

route which has high economic mobility. Central Magelang District has a narrow area 

and a dense population. This causes housing problems, for example slum settlements. 

The purpose of this study was to analyze the quality of settlements and the distribution 
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pattern of slums in Central Magelang District in 2021. The analysis of the quality of 

settlements was obtained from physical parameters and field surveys. Remote sensing 

interpretation for settlement quality analysis using Quickbird imagery. The advantage of 

Quickbird Image is that it has a high resolution so that the recorded features are clearly 

visible. Processing settlement data is also easy to do with a digitized scale of 1: 20,000. 

Parameters of settlement quality consist of settlement density, settlement pattern, 

distribution of shade trees/vegetation, road width, road condition, sanitation condition, 

flood hazard, waste final disposal site, availability of drinking water, and rain and waste 

channels in Central Magelang. Field surveys are used to collect real data in the field. The 

data survey method used is proportional random sampling. The population or object of 

this research is the Rukun Warga (RW) block, which consists of 73 blocks. Analysis of 

making maps of the quality of settlements using tiered quantitative analysis. The results 

of the analysis of the quality of settlements in the District of Central Magelang are 

divided into 3 classes. The settlement quality map serves to analyze the good and bad 

settlements to be inhabited. Settlements with good class totaled 30 blocks of RW (179.53 

ha), 22 blocks of medium class (234.76 ha), and 21 blocks of poor class (147.09 ha). The 

pattern of distribution of settlements with poor quality (slums) extends along the 

riverbank. Urban areas have physical and social vulnerabilities. Central Magelang 

District has physical vulnerabilities that occur, among others, are prone to fires and 

floods on the banks of the river. Urban settlements will be prone to fires because of their 

close proximity to each other, which can cause the fire to quickly spread to other houses. 

Some locations with narrow roads will complicate the evacuation process. The solution 

to this problem is that the government can make several fire extinguishers/hydrants. 

Communities on the banks of the river need to be given an explanation that throwing 

garbage in the river will be dangerous because it can block the flow of the river, causing 

flooding. An example of social vulnerability is prone to theft. It is recommended that 

settlement quality analysis be carried out periodically every few years in order to monitor 

changes in the slum environment.  

Keywords: Settlement Quality, Slum Settlement, Settlement Density 

 

1. PENDAHULUAN  

Kota Magelang mempunyai letak yang strategis yaitu berada di antara jalur Yogyakarta-

Semarang yang mempunyai mobilitas perekonomian yang tinggi. Kota Magelang 

mempunyai luas 18,12 km
2
 yang terbagi menjadi 3 kecamatan.  Kecamatan Magelang 

Tengah mempunyai luas wilayah terkecil dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya, 

serta memiliki jumlah penduduk terbanyak. Luas wilayah Magelang Tengah adalah 

5,1011 Km
2
, dengan jumlah penduduk sebanyak 44.349 jiwa dengan laju pertumbuhan 

penduduk 0,32%. Kecamatan Magelang Tengah merupakan pusat kegiatan di Kota 

Magelang. Kecamatan Magelang Tengah mempunyai fasilitas umum yang lebih banyak 

jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Masyarakat Kota Magelang banyak yang 

bermukim di Kecamatan Magelang Tengah dengan alasan mudahnya akses 

dibandingkan kecamatan lain. Berada di tengah-tengah pusat perkantoran, perdagangan, 

dan fasilitas umum dapat mempermudah mobilisasi penduduk dan kebutuhan 

masyarakat. Kondisi jalan di Kecamatan Magelang juga baik, dan mempunyai angkot 

sehingga memudahkan masyarakat untuk bepergian. Meskipun mempunyai pertumbuhan 
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ekonomi yang baik  Kota Magelang mempunyai permasalahan permukiman diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Banyak terdapat permukiman kumuh seluas 121 hektar  yang disebabkan 

karena kepadatan penduduk di Kota Magelang cukup tinggi yaitu dengan luas 

18,12km
2
 mempunyai jumlah penduduk 121.673 jiwa.  

2. Kota Magelang mempunyai 855 rumah tidak layak huni 

3. Beberapa wilayah di Kota Magelang belum mempunyai sanitasi yang layak 

 

 

Gaambar 1. Diagram Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Magelang 

Sumber: BPS Kota Magelang, 2021 

 

 

Gambar 2. Diagram Persentase Luas Wilayah Kecamatan Magelang Tengah 

Sumber: BPS Kota Magelang, 2021 

 

Kota Magelang menempati peringkat 3 dari 6 kota terpadat di Provinsi Jawa Tengah. 

Pemerintah Kota Magelang terus berupaya untuk mencapai target program 100-0-100, 

yaitu 100% akses air bersih, 0% permukiman kumuh, 100% akses sanitasi. Kecamatan 

Magelang Tengah mempunyai pola permukiman yang beragam, permukiman di sekitar 

sungai mempunyai pola mengikuti aliran sungai dan cenderung kumuh jika 

dibandingkan dengan permukiman yang berada di dekat jalan utama. Bangunan yang 

berada di pinggir jalan utama biasanya berupa pertokoan, sekolah, layanan jasa, 

sehingga permukiman yang berada di area tersebut cenderung berbentuk rapi. Pemilihan 

Kecamatan Magelang Tengah dibandingkan dengan kecamatan lainnya dikarenakan 

memiliki luas wilayah yang paling sempit, namun jumlah penduduknya paling tinggi. 
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Kota Magelang menempati peringkat 3 dari 6 kota terpadat di Provinsi Jawa Tengah. 

Pemerintah Kota Magelang terus berupaya untuk mencapai target program 100-0-100, 

yaitu 100% akses air bersih, 0% permukiman kumuh, 100% akses sanitasi. Kecamatan 

Magelang Tengah mempunyai pola permukiman yang beragam, permukiman di sekitar 

sungai mempunyai pola mengikuti aliran sungai dan cenderung kumuh jika 

dibandingkan dengan permukiman yang berada di dekat jalan utama. Bangunan yang 

berada di pinggir jalan utama biasanya berupa pertokoan, sekolah, layanan jasa, 

sehingga permukiman yang berada di area tersebut cenderung berbentuk rapi. Pemilihan 

Kecamatan Magelang Tengah dibandingkan dengan kecamatan lainnya dikarenakan 

memiliki luas wilayah yang paling sempit, namun jumlah penduduknya paling tinggi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas permukiman di Kecamatan 

Magelang Tengah tahun 2021 dan pola persebaran permukiman kumuh di  Kecamatan 

Magelang Tengah tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas 

permukiman Tengah dan pola persebaran permukiman kumuh di Kecamatan Magelang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti  akan melakukan: “ANALISIS 

KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN MAGELANG 

TENGAH, KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021” 

 

2. METODE  

Populasi atau objek dari penelitian ini adalah blok Rukun Warga (RW) permukiman di 

Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang untuk mengetahui tingkat kualitas 

lingkungan permukiman tersebut. Jumlah blok permukiman di Kecamatan Magelang ada 

73  RW, data tersebut diperoleh dari data BPS Kota Magelang Tahun 2021 dan 

wawancara di 6 Kantor Kelurahan di Kecamatan Magelang Tengah. Unit analisis 

penelitian ini adalah blok permukiman tingkat Rukun Warga (RW). Jumlah RW di 

Kecamatan Magelang Tengah ada 73 RW, sehingga diperoleh 73 blok unit penelirian. 

Metode survey data yang digunakan adalah cluster random sampling, yaitu cara 

pengambilan sampel yang membagi populasi menjadi beberapa kelompok/klaster. 

Jumlah pengambilan sampel lapangan disesuaikan dengan luas wilayah blok. Blok 

dengan luasan kecil diambil 1 sampel, sedangkan blok yang sangat luas diambil 3 

sampel.Teknik pengolahan data penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahap yaitu: 

1. Digitasi blok permukiman 

2. Digitasi jalan 

3. Digitasi sungai 

4. Skoring Indikator Kualitas Permukiman 
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Penelitian ini menggunakan data citra Quickbird Kota Magelang dengan interpretasi 

secara on screen. Oleh sebab itu perlu dilakukan validasi data agar tepat dalam 

menganalisis objek, yaitu cek lapangan untuk memastikan apakah objek pada citra di 

lapangan adalah benar berupa objek rumah, pabrik, atau instansi pemerintah. Penelitian ini 

melakukan wawancara terhadap instansi kelurahan, sehingga diperoleh 6 responden. 

Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang diajukan: 

1. Bagaimana kualitas permukiman di masing-masing kelurahan? 

2. Apakah terdapat lokasi permukiman kumuh? 

3. Bagaimana kondisi sanitasi di masing-masing kelurahan? 

4. Apakah kelurahan tersebut berpotensi banjir? 

5. Bagaimana fasilitas ketersediaan air minum keluarga? 

6. Bagaimana fungsi saluran air hujan dan limbah di masing-masing kelurahan? 

7. Bagaimana ketersediaan tempat pembuangan sampah di tiap kelurahan? 

8. Bagaimana kerentanan fisik di tiap kelurahan? 

9. Bagaimana kerentanan sosial di tiap kelurahan? 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif dengan menggunakan aspek pendekatan geografi yaitu pendekatan keruangan 

(spatial approach). Pendekatan keruangan menganalisis persamaan atau perbedaan suatu 

fenomena geosfer dengan aspek keruangan, yaitu faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi 

sosial budaya masyarakat. Pendekatan keruangan dapat menelaah persebaran, interelasi, 

dan interaksi yang ada. Aspek keruangan digunakan untuk mengetahui sebaran data. 

Analisis pembuatan peta kualitas permukiman menggunakan analisis kuantitatif 

berjenjang, yaitu melakukan analisis dengan menggunakan indikator-indikator tertentu 

yang telah mempunyai nilai skor tertentu sehingga menghasilkan Peta Kualitas 

Permukiman di Kota Magelang Tahun 2021. Hasil skoring pada digitasi blok permukiman 

citra Quickbird Kota Magelang menunjukkan total nilai skor pada masing-masing 

parameter kualitas lingkungan permukiman. Berikut ini adalah rumus skor total kualitas 

permukiman: 

Skor Total: 

KP + PPer+PP+LJ+KJ+LP+S+B+KAM+SAH+ TPA 

Keterangan: 

KP = Skor Kepadatan Bangunan Permukiman 

PPer = Skor Pola Permukiman 
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PP = Skor Pohon Pelindung 

LJ = Skor Lebar Jalan Masuk 

KJ = Skor Kondisi Jalan 

LP = Skor Lokasi Permukiman 

S = Skor Sanitasi 

B = Skor Banjir 

KAM = Skor Kualitas Air Minum 

SAH = Skor Saluran Pembuangan Air Hujan dan Limbah 

PA = Skor Tempat Pembuangan Sampah 

 

Setelah diketahui total nilai skor yang diperoleh, maka dapat dibuat klasifikasi 3 kelas 

kualitas permukiman, yaitu kelas rendah, kelas sedang, dan kelas tinggi. 

Berikut ini adalah rumus kelas interval: 

Kelas Interval (KI) = 
 

 
 

Keterangan: 

KI: Kelas interval 

R : Rentang kelas/range (skor total maksimal – skor total minimal) 

K : Jumlah kelas 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kota merupakan pusat kegiatan masyarakat. Kota adalah pusat kegiatan ekonomi, 

pemerintahan , dan fasilitas umum. Kota Magelang berada di lokasi yang strategis yaitu 

diantara jalur Yogyakarta-Semarang sehingga memberikan dampak fisik maupun sosial 

terhadap wilayah Kota Magelang. Hal itu menyebabkan terjadinya pemusatan penduduk 

yang tinggal di perkotaan dan menyebakan terjadinya kepadatan permukiman. Kota 

Magelang terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Magelang Utara, Magelang  

Tengah, dan Magelang  Selatan. Kualitas Permukiman terbentuk dari hasil analisis 

parameter kualitas permukiman. Unit analisis penelitian adalah blok permukiman yaitu 

Rukun Warga (RW) yang ada di Kecamatan Magelang Tengah, yaitu 73 blok permukiman.  

Hasil analisis kualitas permukiman di Kecamatan Magelang Tengah terbagi menjadi 3 

kelas yaitu baik, sedang, dan buruk. Kualitas permukiman di Kecamatan Magelang Tengah 

terbagi menjadi 3 kelas. Permukiman dengan kelas baik berjumlah 30 blok RW, kelas 

sedang 21 blok, dan kelas buruk 22 blok.  

 

Peta Blok Permukiman Kecamatan Magelang Tengah berfungsi untuk 



7  

menggambarkan unit analisis penelitian yaitu blok Rukun Warga (RW). Jumlah RW di 

Magelang Tengah ada 73. Analisis kualitas permukiman diperoleh dari parameter fisik 

dan survey lapangan. Interpretasi penginderaan jauh untuk analisis kualitas permukiman 

menggunakan citra Quickbird. Keunggulan Citra Quickbird adalah mempunyai resolusi 

yang tinggi sehingga kenampakan yang terekam terlihat jelas. Mengolah data 

permukiman juga mudah dilakukan dengan skala digitasi 1: 20.000. Survey lapangan 

digunakan untuk mengambil data secara real di lapangan. Kenampakan citra Quickird 

berevolusi tinggi sehingga dapatmenampilkan data dengan jelas. Hasil pembobotan dari 

kedua parameter tersebut akan menghasilkan peta kualitas permukiman.  Kepadatan 

permukiman terbagi menjadi 3 kelas yaitu jarang, sedang, dan padat. Kepadatan 

permukiman dapat terjadi karena banyaknya jumlah rumah/permukiman di dalam suatu 

wilayah, yang kurang sesuai luasannya, misalnya jumlah bangunan perumahan yang 

terlalu banyak di wilayah yang sempit. Kepadatan permukiman di Kecamatan Magelang 

Tengah dengan kelas klasifikasi padat tersebar di tengah-tengah kecamatan, karena 

berada di pusat. Permukiman yang berada di daerah pinggir kecamatan mempunyai kelas 

kepadatan permukiman yang sedang atau jarang. Lebar jalan masuk berpengaruh 

aktivitas masyarakat yang mempunyai kendaraan roda 4. Semakin lebar jalan masuk, 

semakin mudah masyarakat dapat mengakses jalan. Jalan yang lebar juga berfungsi 

untuk memudahkan kendaraan fasilitas milik kecamatan/kelurahan, misalnya truk 

pengangkut sampah atau mobil pemadam kebakaran, sehingga proses evakuasi dapat 

berjalan dengan lancar. 

 

 

Gambar 3. Lebar Jalan 

Sumber: Dokumentasi penulis, 2021 

 



8  

 

Gambar 4. Kepadatan Permukiman 

Sumber: Dokumentasi penulis, 2021 

 

 

Gambar 5. Persebaran Vegetasi  

Sumber: Dokumentasi penulis, 2021 

 

Kelurahan Magelang mempunyai 13 blok permukiman RW, yang terbagi menjadi 

3 kelas yaitu kelas baik, kelas sedang dan kelas buruk. Kualitas permukiman kelas buruk 

berjumlah 3 blok, dengan pola linier/memanjang di pinggiran sungai, yaitu berada di 

blok 1,blok 3,  blok 8, dan blok 9. Kelas sedang 4 blok dan kelas  baik 6 blok. Kualitas 

permukiman kelas sedang berada di RW 2,3 dan 7 dengan pola berada di antara blok 

permukiman kelas baik dab buruk. Pola permukiman kelas baik  memanjang  di pinggir 

jalan. Luas blok permukiman kualitas buruk di Kelurahan Magelang paling mendominasi 

yaitu 62,17 ha, kualitas sedang 38,21 ha, dan kelas baik 27,63 ha. Kelurahan Cacaban 

mempunyai 12 blok permukiman RW, yang terbagi menjadi 3 kelas yaitu kelas baik (7 

blok), sedang (4 blok), dan buruk (1 blok).  Luas blok permukiman kualitas buruk adalah 

21,75 ha, kulitas sedang paling mendominasi yaitu 37,003 ha, dan kelas baik 23,63 ha. 

Kelurahan Kemirirejo mempunyai 9 blok permukiman RW, yang terbagi menjadi kelas 

baik dan kelas sedang. Kualitas permukiman kelas sedang berada di dekat sungai 

berjumlah 2 blok yaitu blok 7. Permukiman di RW 7 didominasi oleh rumah berukuran 
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kecil dan berdesakan. Kualitas permukiman kelas sedang berada di daerah pinggiran 

Kecamatan Magelang Tengah. Sisa blok tersebut mempunyai kualitas lingkungan yang 

baik, berjumlah 7 blok permukiman. Kelurahan Kemirirejo mempunyai objek wisata 

yang terkenal yaitu Taman Kyai Langgeng. Hal itu menjadikan Kelurahan Kemirirejo 

sebagai sentra ketrampilan dan kerajinan. Untuk kebutuhan air, mayoritas masyarakat 

menggunakan air PDAM, hanya beberapa rumah yang mempunyai sumur dengan 

kedalaman +- 12m. Pengambilan sampah keliling dilakukan di jalan protokol untuk 

dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang berada di Tegalrejo, Kabupaten 

Magelang. Sampah yang berada di dalam kampung diambil menggunakan gerobak 

sampah untuk diangkut ke TPS. Lokasi TPS Kelurahan Kemirirejo digabung menjadi 1 

di TPS Kelurahan Cacaban.  Luas blok permukiman kualitas buruk di Kelurahan 

Kemirirejo didominasi oleh blok permukiman  kualitas baik yaitu 56,09 ha, kelas sedang 

18,0631 ha dan kelas buruk 27,17 ha.  

Kelurahan Gelangan mempunyai 10 blok permukiman RW, yang terbagi menjadi 

3 kelas yaitu kelas baik, sedang, an buruk. Kualitas permukiman kelas buruk berada di 

dekat sungai berjumlah Topografi Kelurahan Gelangan naik turun, terdapat tanah labil 

(banyak milik TNI) yang berada di RW 3, 5, 6, dan 10.  Kelurahan Gelangan didominasi 

oleh blok permukiman kualitas buruk yaitu 44,8482 ha, kelas sedang 15,12 ha dan kelas 

baik 44,42 ha. Kelurahan Panjang mempunyai 8 blok permukiman RW, yang terbagi 

menjadi 2 kelas yaitu kelas buruk dan kelas sedang. Pola permukiman kelas buruk di 

Kelurahan Panjang mempunyai pola memanjang di pinggi sungai kota, dengan luas 

wilayah yang sempit dan kepadatan permukiman yang padat, yaitu di blok 1 dan 8. 

Kelurahan Panjang didominasi oleh blok permukiman kelas sedang yaitu 27,43 ha dan 

kelas buruk dengan luas 5,68 ha. Kelurahan Rejowinangun Utara mempunyai 21 blok 

permukiman RW, yang terbagi menjadi 3 kelas yaitu kelas baik, kelas sedang, dan kelas 

buruk. Kualitas permukiman kelas buruk berada di dekat sungai berjumlah 3 blok 

permukiman yaitu blok  15, blok  18, blok .Pola permukiman buruk tersebut adalah 

memanjang di pinggiran sungai dan berada di perbatasan Kecamatan Magelang Tengah. 

Permukiman kualitas buruk tersebut berlokasi di tanah bengkok. Permukiman yang 

berada di dekat sungai rawan banjir. Pada tahun 2019 lokasi tersebut pernah banjir 

dengan ketinggian +- 1 meter yang diakibatkan oleh curah hujan (CH) yang tinggi dan 

terjadinya penyempitan bantaran sungai. Kondisi perekonomian masyarakat cenderung 

menengah ke bawah.  Kelurahan Rejowinangun Utara didominasi oleh blok permukiman 

kelas sedang dengan luas 95,36 ha, kelas buruk 21,62 ha dan kelas baik seluas 14,45 ha. 

Wilayah perkotaan mempunya kerawanan fisik dan sosial. Macam kerawanan 
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fisik yang terjadi antara lain adalah rawan kebakaran dan banjir di pinggiran sungai. 

Permukiman perkotaan akan rawan terjadi kebakaran karena letaknya yang saling 

berhimpitan dapat menyebabkan api cepat menyebar ke rumah yang lain. Beberapa 

lokasi dengan jalan yang sempit akan menyulitkan proses evakuasi. Solusi permasalahan 

ini adalah pemerintah dapat membuat beberapa alat pemadam kemakaran/hydrant. 

Masyarakat di pinggiran sungai perlu diberi penjelasan bahwa membuang sampah di 

sungai akan berbahaya karena dapat menghambat aliran sungai sehingga menyebabkan 

banjir. Sampah juga dapat mencemari lingkungan sehingga memperburuk kualitas 

permukiman. Contoh bencana alam yang tidak dapat diprediksi adalah puting beliung 

dan gempa bumi. Sulitnya lahan kosong di perkotaan membuat proses penyelamatan diri 

saat terjadi gempa sangat rawan tertimpa bangunan lain yang letaknya saling berdekatan. 

solusi permasalahan tersebut adalah perlunya peran pemerintah untuk mengedukasi 

warga tata cara penyelamatan diri saat terjadi bencana alam. Contohnya ketika terjadi 

gempa bumi di perkotaan, masyarakat dihimbau tidak panik, dan melindungi kapala dari 

reruntuhan bangunan sembari mencari tempat yang aman. Ketika terjadi puting beliung 

masyarakat dihimbau tetap berada di dalam rumah agar aman. 

Permasalahan sosial yang terjadi di wilayah perkotaan adalah rawan terjadinya 

pencurian karean letak pertokoan dan rumah-rumah yang strategis. Solusinya perlu 

peningkatan keamanan dengan kamera cctv dan patroli yang rutin. Gaya hidup di 

perkotaan juga dapat menimbulkan sisi buruk, misalnya pemuda yang menjadi pemabuk 

minuman keras atau gemar berjudi karena faktor ekonomi. Keadaan rumah yang saling 

berdekatan juga juga dapat menimbulkan keributan antar warga jika masyarakatnya tidak 

rukun. Oleh sebab itu diperlukan rasa kesadaran untuk saling menjaga hidup tentram di 

perkotaan. 

 

Tabel 1. Luas Permukiman Kumuh Tiap Kelurahan di Magelang Tengah Tahun 2021 

 

No. Kelurahan 

Luas 

(Ha) 

1 Magelang 53.6502 

2 

Rejowinangun 

Utara 81.2481 

3 Gelangan 50.4259 

4 Kemirirejo 27.1767 

5 Panjang 11.3437 

6 Cacaban 14.9891 

Sumber: Hasil olah data penulis, 2021 
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Gambar 6. Diagram Persentase Permukiman Kumuh Kecamatan Magelang Tengah 

Tahun 2021 

Sumber: Hasil olah data penulis, 2021 

 

Tabel 2. Luas Permukiman Kumuh di Kecamatan Magelang Tengah 

No. Kelurahan RW Luas (Ha) 

1 Magelang 1 29.7307 

2 Magelang 8 17.1719 

3 Magelang 9 6.7477 

4 

Rejowinangun 

Utara 8 2.3918 

5 

Rejowinangun 

Utara 10 2.0742 

6 

Rejowinangun 

Utara 14 2.2288 

7 

Rejowinangun 

Utara 15 2.5233 

8 

Rejowinangun 

Utara 18 7.8740 

9 

Rejowinangun 

Utara 19 14.3917 

10 

Rejowinangun 

Utara 20 8.6583 

11 

Rejowinangun 

Utara 21 41.1060 

12 Gelangan 2 17.2705 

13 Gelangan 3 3.1820 

14 Gelangan 6 5.1814 

15 Gelangan 7 2.3957 

16 Gelangan 8 22.3963 

17 Kemirirejo 7 27.1767 

18 Panjang 1 3.5574 

19 Panjang 6 5.6552 

20 Panjang 8 2.1311 

21 Cacaban 12 14.9891 

Sumber: Hasil olah data penulis, 2021 
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Gambar 7. Peta Pola Permukiman Kumuh Kecamatan Magelang Tengah Tahun 2021 

Sumber: Hasil olah data penulis, 2021 
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Gambar 8. Peta Kualitas Permukiman Kecamatan Magelang Tengah Tahun 2021 

Sumber: Hasil olah data penulis, 2021 
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4. PENUTUP 

Kualitas permukiman di Kecamatan Magelang Tengah terbagi menjadi 3 kelas. 

Permukiman dengan kelas baik berjumlah 30 blok RW (179,53 ha), kelas sedang 22 

blok (234,76 ha), dan kelas buruk 21 blok (147,09 ha). Pola persebaran permukiman 

dengan kualitas buruk (kumuh) memanjang di pinggir sungai. Hasil penelitian dapat 

dijadikan pertimbangan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas permukiman di 

Kecamatan Magelang Tengah. Analisis kualitas permukiman disarankan dilakukan 

secara periodik setiap beberapa tahun sekali agar dapat memonitoring perubahan 

lingkungan yang kumuh. Perlunya melakukan evaluasi dan perbaikan blok permukiman 

kumuh agar kualitasnya menjadi baik. Perlunya kerjasama antar masyarakat dan 

pemerintah agar tercipta hunian tanpa permukiman kumuh. 
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