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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya, penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan 

dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan 

lokasi dengan  rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, letak/kedudukan lokasi, 

tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi 

dan budaya masyarakat lokal (DPUTR,2006).  

Merujuk pada Rencana Tata Ruang Tarakan tahun 2012-2032 Kelurahan 

Selumit Pantai masuk kedalam kawasan strategis  high control. Hal ini merupakan 

kebijakan pemerintah Kota Tarakan untuk mengawasi pembangunan pada kawasan 

permukiman berkepadatan tinggi. Kelurahan Selumit Pantai merupakan kawasan 

berkepadatan tinggi, yang terletak pada pesisir pantai barat. Pemerintah Kota Tarakan 

juga menetapkan kawasan ini sebagai kawasan prioritas penanganan kekumuhan 

bersama beberapa kelurahan lain disekitarnya 

Menurut Suprijanto (2003) ketika kota membutuhkan komunikasi dengan daerah 

lainnya (kebutuhan perdagangan), maka kawasan perairan merupakan prasarana 

transportasi dan dapat diduga perkembangan fisik kota yang cenderung memanjang di 

pantai di sebabkan oleh hal tersebut. Karakteristik ini juga identik dengan kelurahan 

selumit pantai. Selain itu, karena tingginya aktifitas ekonomi di beberapa kawasan di 

wilayah ini membuat pemerintah kota mempertahankan kawasan ini sebagai kawasan 

komersil. Keberadaan rumah khususnya pada area pasang surut juga mempengaruhi 

lingkungan karena sebagian beesar warga membuang limbah rumah tangga mereka 

langsung ke laut.. 

Padatnya permukiman serta rapatnya jarak antar bangunan juga membuat 

kawasan ini beberapa kali terkena kebakaran dalam skala yang cukup besar. Keberadaan 

rumah khususnya pada area pasang surut juga mempengaruhi lingkungan karena 

sebagian beesar warga membuang limbah rumah tangga mereka langsung ke laut.. 

Sehingga beberapa aspek fisik permukiman serta potensi ekonomi kawasan yang cuku 

strategis, maka diperlukan penanganan kawasan yang baik agar dapat merncanakan 

kawasan ini secara baik dan berkelanjutan. Berdasarkan tersebut maka dalam penelitian 

ini penulis bertujuan untuk melakukan penentuan tindakan penanganan kekumuhan 

terhadap permukiman di Kelurahan Selumit Pantai 
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1.2 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kecamatan Tarakan Tengah tahun 2012-2032 

dijelaskan bahwa daerah penelitian telah teridentifikasi sebagai permukiman yang rapat. 

Berikut identifikasi permasalahan di daerah penelitian: 

1. Kelurahan Selumit Pantai masuk kedalam kawasan strategis  high control. Hal ini 

merupakan kebijakan pemerintah Kota Tarakan untuk mengawasi pembangunan 

pada kawasan permukiman berkepadatan tinggi. 

2. Padatnya permukiman serta rapatnya jarak antar bangunan juga membuat kawasan 

ini beberapa kali terkena kebakaran dalam skala yang cukup besar..  

3. Keberadaan rumah khususnya pada area pasang surut juga mempengaruhi 

lingkungan karena sebagian beesar warga membuang limbah rumah tangga mereka 

langsung ke laut.. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, berikut rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana karakterisitik kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Selumit 

Pantai Kota Tarakan? 

2. Bagaimana Tindakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan 

Selumit Pantai? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari studi ini adalah tersusunnya arahan pengembangan kawasan 

permukiman pesisir Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan. Secara khusus, tujuan 

studi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mengetahui tingkat karakterisitik kawasan permukiman kumuh di Kelurahan 

Selumit Pantai Kota Tarakan. 

2. Menentukan Tindakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan 

Selumit Pantai di Kelurahan Selumit Pantai Kota Tarakan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Hasil studi mengenai rekomendasi pengembangan kawasan permukiman 

Kelurahan Selumit Pantai Kota Tarakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

antara lain: 
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1. Bagi peneliti, sebagai suatu wacana ilmiah dalam menerapkan ilmu perencanaan 

wilayah dan kota dalam praktek yang sesungguhnya,  terutama ilmu yang berkaitan 

dengan permukiman di wilayah pesisir. 

2. Bagi akademisi 

a. Sebagai salah satu upaya membantu terpeliharanya visual kota, agar dapat 

menjadi referensi terhadap penangan permukiman kota pada penelitian 

selanjutnya. 

b. Memberikan masukan mengenai usaha mempertahankan kearifan lokal dan 

pengembangan masyarakat secara luas berdasarkan karakteristik kawasan.  

c. Dapat dijadikan tambahan referensi untuk melakukan studi mengenai 

permukiman pesisir pada daerah-daerah lain di Indonesia. 

3. Bagi pemerintah dan pelaku pembangunan, memberikan informasi hingga sebagai 

bahan pertimbangan pembangunan dalam kaitannya terhadap upaya pengembangan 

permukiman pesisir. 

4. Bagi masyarakat, memberikan informasi dalam kaitannya terhadap sosialisasi akan 

perlunya arahan pengembangan kawasan permukiman pesisir Kelurahan Selumit 

Pantai, khususnya agar tercipta kondisi kepedulian dan peran aktif masyarakat 

dalam pembangunan. 

 

1.5 Sasaran Penelitian 

Adapun sasaran dari dilakukannya studi adalah: 

1. Diketahuinya tingkat kekumuhankawasan Kelurahan Selumit Pantai, sekaligus juga 

mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi di dalamnya. 

2. Ditentukannya berbagai arahan pengembangan yang dapat dilakukan sehingga 

kondisi kawasan permukiman Kelurahan Selumit Pantai akan menjadi lebih baik. 

 

 

1.6 Ruang Lingkup 

1.6.1 Ruang Lingkup Studi 

KoordinatWilayah studi yang diambil secara adminstratif terletak pada 3˚ 

14’23” - 3˚26’37” Lintang Utara dan 117˚ 30’50” - 117˚40’12” Bujur Timur. Luas 

daerah penelitian adalah 48,36 ha. Kelurahan Selumit Pantai yang berada pada Kota 

Tarakan, dengan batas wilayah studi yaitu: 

Sebelah utara  : Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Tengah  
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Sebelah selatan  : Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur 

Sebelah barat   : Teluk Belingau 

Sebelah timur : Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah 

 Karena tema yang diambil mengenai permukiman pesisir, maka lokasi yang 

dijadikan sebagai objek studi adalah wilayah pesisir Kelurahan Selumit Pantai yang 

berbatasan langsung dengan Teluk Belingau. 

Dasar pemilihan kawasan permukiman pesisir Kelurahan Selumit Pantai  

sebagai lokasi studi adalah: 

1. Kelurahan Selumit pantai merupakan kelurahan dengan tingkat kekumuhan paling 

tinggi di Kecamatan Tarakan Tengah. 

2. Kekumuhan tersebut terjadi khususnya di kawasan permukiman pesisir, karena 

budaya bermukim masyarakat yang kurang menyadari akan aspek lingkungan. 

3. Tidak teraturnya fasilitas penunjang permukiman sehingga menyebabkan rawannya 

bencana kebakaran khususnya dikawasan permukiman pesisir Kelurahan Selumit 

Pantai. 

4. Kurangnya sarana pendukung permukiman yang memadai dikawasan permukiman 

pesisir Kecamatan Selumit Pantai. 

 

1.6.2 Ruang lingkup materi 

 Studi ini memfokuskan pada aspek pengembangan kawasan permukiman pesisir 

Kelurahan Selumit Pantai dengan ruang lingkup materi sebagai berikut: 

1. Identifikasi Tingkat Kekumuhan Wilayah Studi 

Dalam rangka untuk mengetahui tingkat kekumuhan wilayah studi, disini 

pembahasan terdiri dari: 

a. Vitalitas Ekonomi Kawasan 

Kriteria vitalitas ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar 

sasaran program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada 

kawasan kumuh sesuai gerakan city without slum sebagaimana menjadi 

komitmen dalam Hari Habitat Internasional. Oleh karenanya kriteria ini akan 

mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan permukiman kumuh 

dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga peubah penilai 

untuk kriteria ini meliputi: 

1) Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, 

apakah apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis. 
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2) Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan dengan 

faktor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor untuk dapat 

menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah pusat- pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti 

pasar, terminal/stasiun, pertokoan, atau fungsi lainnya. 

3) Jarak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk 

kawasan permukiman kumuh. 

b. Vitalitas Non Ekonomi 

Kriteria vitalitas non ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan 

penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan 

kawasan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan 

permukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan permukiman atau 

sudah tidak sesuai lagi.Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut: 

1) Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota atau RDTK, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam 

ruang kota. 

2) Fisik bangunan perumahan permukiman dalam kawasan kumuh memiliki 

indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh dalam hal 

kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat 

didalamnya. 

3) Kondisi Kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai, 

mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh 

berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk. 

c. Status Kepemilikan Tanah 

Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 

1990 tentang Peremajan Permukiman Kumuh adalah merupakan hal penting 

untuk kelancaran dan kemudahan pengelolaanya. Kemudahan pengurusan 

masalah status tanah dapat menjadikan jaminan terhadap ketertarikan investasi 

dalam suatu kawasan perkotaan. Perubah penilai dari kriteria ini meliputi: 

1) Status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman. 

2) Status sertifikat tanah yang ada. 

d. Kondisi sarana dan prasarana 
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Kriteria kondisi sarana dan prasarana yang mempengaruhi suatu kawasan 

permukiman menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas kondisi jalan, drainase, air 

bersih, air limbah 

e. Komitmen Pemerintah 

Komitmen pemerintah daerah (kabupaten/kota/propinsi) dinilai 

mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan 

permukiman kumuh. Hal ini mempunyai indikasi bahwa pemerintah daerah 

menginginkan adanya keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di 

daerahnya. Perubah penilai dari kriteria ini akan meliputi: 

1) Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh 

dengan indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan 

penanganannya. 

2) Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana 

penanganan (grand scenario) kawasan, rencana induk (master plan) kawasan 

dan lainnya. 
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1.7 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan studi wilayah Selumit Pantai adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian ini, identifikasi masalah, 

rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika 

pembahasan dan kerangka pemikiran. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang landasan konsep dalam penelitian dalam bab ini juga dijelaskan 

studi terdahulu mengenai penanganan permukiman kumuh di beberapa wilayah studi 

lainnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi 

metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, metode perhitungan 

sampel dan desain survey yang berfungsi sebagai tabulasi metodologi penelitian saat di 

lapangan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berisi tentang data hasil penelitian di lapang serta hasil analisis berdasarkan 

kajian teori dengan fakta-fakta yang ada di lapang. Rincian pada bab ini yaitu terdiri 

dari gambaran umum daerah penelitian, identifikasi kekumuhan, status tanah, kondisi 

sarana dan prasaran, komitmen pemerintah, dan tindakan penanganan kawasan 

permukiman kumuh. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri atas dua sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi 

uraian jawaban dari rumusan masalah penelitian di Kelurahan Selumit Pantai. Saran 

pada penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian di daerah penelitian. 
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1.8 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penelitian merupakan kerangka berpikir peneliti mulai dari 

awal muncul ide penelitian sampai hasil yang diharapkan, sebagaimana diagram 

berikut: 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran Penentuan Tindakan Penanganan 

Permukiman Kumuh di Kelurahan Selumit Pantai 

 


