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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Permukiman Kumuh 

2.1.1 Pengertian  

Undang-undang nomor 1 tahun 2011 mengenai perumahan dan kawasan 

permukiman dijelaskan bahwa Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak 

layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, 

dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi 

sebagai tempat hunian. (Undang-undang No. 1 tahun 2011). 

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan 

fungsi perumahan dan permukiman (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011).  

 

2.1.2 Indikator Permukiman Kumuh 

Panduan identifikasi permukiman kumuh yang dikeluarkan oleh Direktorat 

Jendral Pekerjaan Umum (2006) menjelaskan bahwa untuk mengidentifikasi 

kekumuhan di daerah perkotaan yang dapat di lakukna dengan melakukan pengukuran 

terhadap beberapa aspek, antara lain 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. Hal tersebut dirumuskan pada pembobotan beberapa aspek yaitu vitalitas non 

ekonomi, vitalitas ekonomi kawasan, status kepemilikan tanah, keadaan prasarana dan 

sarana, komitmen pemerintah kabupaten/kota, danprioritas penanganan. 

1. 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:  
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a. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota atau RDTK, dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota.  

b. 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.  

c. Kondisi kependudukan dalam kawasan permukiman kumuh yang dinilai, 

mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh 

berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk. 

2. Vitalitas Ekonomi Kawasan  

Kriteria vitalitas ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran 

program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh. 

indikasi pengelolaan kawasan sehingga peubah penilai untuk kriteria ini meliputi:  

a. Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, 

apakah apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis.  

b. 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.  

c. Jarak jangkau kawasan terhadap tempat mata pencaharian penduduk kawasan 

permukiman kumuh. 

3. 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. kriteria status kepemilikan tanah meliputi:  

a. Status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman.  

b. Status sertifikat tanah yang ada. 

 

4. Keadaan Sarana dan Prasarana 

Kriteria kondisi sarana dan prasarana yang mempengaruhi suatu kawasan 

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

dan air limbah. 
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5. Komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota  

Komitmen pemerintah daerah (kabupaten/kota/propinsi) dinilai mempunyai 

andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan permukiman kumuh . 

Perubah penilai dari kriteria ini akan meliputi:  

a. Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh 

dengan indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan 

penanganannya.  

b. Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan 

(grand scenario) kawasan, rencana induk (master plan) kawasan dan lainnya. 

6. Prioritas Penanganan 

Penentuan lokasi prioritas penanganan digunakan kriteria lokasi kawasan 

permukiman kumuh yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap (bagian) kawasan 

perkotaan. Penentuan kriteria ini menggunakan variabel sebagai berikut:  

a. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan pusat kota metropolitan.  

b. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan pusat 

pertumbuhan bagian kota metropolitan.  

c. Kedekatan lokasi kawasan permukiman kumuh dengan kawasan lain 

(perbatasan) bagian kota metropolitan.  

d. Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang 

bersangkutan. 

 

2.1.3 Pembobotan Kawasan Permukiman Kumuh 

Pembobotan kawasan permukiman kumuh dilakukan untuk menilai tingkat 

kekumuhan suatu kawasan permukiman. Hasil pembobobtan permukiman kumuh, 

didapatkan nilai dari masing-masing kriteria kekumuhan. 

1. Pembobotan Kriteria 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. Pembobotan kriteria 

Vitalitas Non Ekonomi terdiri dari: 

 

 

a. Pembobotan Tingkat Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Bobot 
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Penilaian ini didasarkan pada kesesuaian antara daerah penelitian 

dengan dokumen tata ruang. Berikut adalah klasifikasi bobot penilaian yang 

digunakan utnuk menentukan kesesuaian tata guna lahan daerah penelitian 

dengan dokumen tata ruang yang menjadi acuan penilaian: 

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan yang sebagian besar penggunaannya 

sudah tidak sesuai atau kurang dari 25% yang masih sesuai.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan yang penggunaannya masih sesuai 

antara lebih besar dari 25% dan lebih kebil dari 50%.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan yang sebagian besar atau lebih dari 

50% masih sesuai untuk permukiman.  

b. Pembobotan Tingkat Kondisi Fisik Bangunan  

Penilaian terhadap kondisi fisik bangunan didasarkan dari kondisi yang 

terjadi pada bangunan di sekitar daerah penelitian. Penilaian tersebut 

menentukkan tingkat kekumuhan berdasarkan kondisi bangunan.Bobot 

penilaian kondisi bangunan pada kawasan permukiman dinilai dengan sub 

peubah penilai terdiri atas: 

1) Tingkat Pertambahan Bangunan Liar  

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang 

bangunan gedung untuk pendirian gedung untuk memulai pembagunan 

setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratsi 

yaitu,status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak 

atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, Izin Mendirikan 

Bangunan gedung (IMB). 

Ketentuan tersebut sifatnya wajib untuk di penuhi sebagai syarat 

keabsahan pendirian suatu gedung secara adaministrasi. Sehingga, jika ada 

persyaratan pendirian yang tidak terpenuhi maka gedung tersebut 

tergolong tidak memenuhi syarat administrasi (liar), dan dapat dikenai 

sangsi berupa pembongkaran. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, bangunan liar dinilai sebagai 

penyebab terjadinya kekumuhan pada suatu daerah tertentu. Berikut 

penjelesan untuk memberikan bobot penilaian terhadap bangunan liar yang 

ada di daerah penelitian: 

a) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan yang pertambahan bangunan 

liarnya tinggi untuk setiap tahunnya.  
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b) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan yang pertambahan bangunan 

liarnya sedanguntuk setiap tahunnya. 

c) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan yang pertambahan bangunan 

liarnya rendah untuk setiap tahunnya. 

2) Kepadatan Bangunan  

Kepadatan bangunan pada masing-masing zona dapat dilihat dari 

perbandingan luas lahan masing-masing zona dengan jumlah 

bangunannya. Sehingga, data yang perlu diketahui pada pembobotan 

kepadatan bangunan adalah luas area (ha) pada masing-masing zona dan 

juga jumlah bangunan pada masing-masing zona. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah total bangunan pada masing-masing RT yang tergabung dalam 

Zona tersebut.Berikut penjelesan untuk memberikan bobot penilaian 

terhadap kepadatan bangunan yang di observasi di daerah penelitian: 

a) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan yang Kepadatan bangunan lebih 

dari 100 rumah per hektar.  

b) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan yang kepadatan bangunannya 

mencapai antara 60 sampai 100 rumah per hektar.  

c) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan kepadatan bangunannya 

kurang dari 60 rumah per hektar.  

3) Kondisi Bangunan Temporer  

Parameter bangunan merupakan bangunan-bangunan baik yang 

bersifat permanen, semi permanen, dan  temporer yang berarti bangunan 

yang disusun dengan jangka waktu yang singkat dengan menggunakan 

bahan-bahan material di atas permukaan tanah maupun perairan. Hal ini 

dijelaskan melalui aspek bangunan yang dinilai untuk melihat aspek 

kekumuhan di kelurahan Selumit Pantai. Bobot penilai terhadap bangunan 

temporer dapat dilihat dari penilaian berikut: 

a) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan yang bangunan temporernya 

tinggi yaitu lebih 50%.  

b) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan yang bangunan temporernya 

sedang atau antara 25% sampai 50%.  

c) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan yang bangunan temporernya 

rendah yaitu kurang dari 25%. 

4) Tapak Bangunan (Building Coverage)  
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Pada penghitungan prosentase tapak bangunan (building coverage) 

ini, maka kita dapat melihat Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Pada 

masing-masing Zona karakteristik KDB ini dapat dibandingkan dengan 

melihat luas bangunan dengan luas masing-masing kavling lahan.Bobot 

penilai terhadap building coveragedapat dilihat dari penilaian berikut: 

a) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan yang tapak (koefisien dasar) 

bangunan mencapai lebih dari 70%.  

b) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan yang tapak bangunannya antara 

50% sampai 70%.  

c) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan yang tapak bangunannya rendah 

yaitu kurang dari 50%.  

5) Jarak Antar Bangunan  

Jarak antar bangunan dipilih menurut standar identifikasi 

permukiman kumuh dengan 3 kriteria yaitu, >3m, 1,5-3 m, dan <1,5m. 

Nilai bobot terkecil adalah jika kriteria yang dipilih adalah > 3m dan nilai 

terbesarnya adalah <1,5 m. Sehingga, semakin sempit jarak antar 

bangunannya maka nilainya semakin tingggi nilai bobot kriterianya, dan 

semakin lebar jarak antar bangunannya maka lebih kecil nilai 

kriterianya.Bobot penilai terhadap jarak antar bangunan dapat dilihat dari 

penilaian berikut: 

a) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan jarak antar bangunan 

kurang dari 1,5 meter. 

b) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan jarak antar bangunan 

antara 1,5 sampai 3 meter. 

c) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan jarak antar bangunan 

lebih dari 3 meter. 

c. Pembobotan Kondisi Kependudukan  

Penilaian kekekumuhan suatu daerah disebabkan oleh padatnya jumlah 

penduduk. Hal ini yang menjadi  dasar pembobotan dengan kriteria sebagai 

berikut: 

 

1) Tingkat Kepadatan Penduduk  

Tingkat kepadatan penduduk dihitung melalui banyaknya 

penduduk yang bermukim di sutu daerah dibandingkan deng luasan area 
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yang dimiliki. Perhitungan tersebut mendapatkan satuan jiwa per hektar 

are. Semakin besar bobot nilai yang diberikan maka kepadatan 

penduduknya semakin tinggi pula. Berikut penilaian bobot kekumuhan 

terhadap kepadatan penduduk: 

a) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan tingkat kepadatan 

penduduk sangat tinggi yaitu lebih dari 500 jiwa per hektar. 

b) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan tingkat kepadatan 

penduduk antara 400 sampai 500 jiwa per hektar.  

c) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan tingkat kepadatan 

penduduk rendah yaitu kurang dari 400 jiwa per hektar. 

2) Tingkat Pertumbuhan Penduduk  

Pertumbuhan penduduk dihitung dengan menggunakan 

perbandingan series antar lima tahun jumlah populasi. Nilai pertumbuhan 

yang tinggi menyebabkan suatu daerah diberi nilai yag tinggi pula. Berikut 

penilaian bobot yang diberikan: 

a) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk sangat tinggi yaitu lebih dari 2,1% per tahun.  

b) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk antara 1,7 sampai 2,1% per tahun.  

c) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk rendah yaitu kurang dari 1,7% per tahun.  

Berdasarkan ketentuan pembobotan yang meliputi kriteria vitalitas non ekonomi, 

secara digramatis pembobotannya bisa dilihat pada Tabel 2.1 pembobotan vitalitas non 

ekonomi. 

Tabel 2.1. Pembobotan Vitalitas Non Ekonomi 

Kriteria Vitalitas Non Ekonomi 

Kondisi Kependudukan Kondisi Fisik Bangunan Kesesuaia

n Tata 

Ruang 

 

Nilai 

Bobot 
Tingkat 

Pertumbuha

n Penduduk 

Tingkat 

Kepadatan 

Penduduk 

Jarak 

Antar 

Bangunan 

Tapak 

Bangunan 

Bangunan 

Temporer 

Kepadatan 

Bangunan 

Pertumbuhan 

Bangunan 

Liar 

>2,1% 
>500 

jiwa/hektar 

<1,5 

Meter 
>70% >50% 

>100 

unit/hektar 
Sangat Tinggi 

Kesesuaia

n < 25% 
50% 

1,7% - 2,1% 
400-500 

Jiwa/hektar 

1,5 - 3,0 

Meter 
50-70% 25-50% 

80-100 

unit/hektar 
Tinggi 

Kesesuaia

n 25-50% 
30% 

<1,7% 
<400 

Jiwa/hektar 

>3,0 

Meter 
<50% <50% 

<80 

unit/hektar 
Rendah 

Kesesuaia

n >50% 
20% 

Sumber: Dirjen Pekerjaan Umum, 2006 

2. Pembobotan Kriteria Vitalitas Ekonomi  

Kriteria  Vitalitas Ekonomi  dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran 

program penanganan kawasan permukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh 
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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: 

a. Tingkat Kepentingan Kawasan terhadap Wilayah Sekitarnya 

Penilaian konstelasi terhadap kawasan sumber ekonomi produktif 

dengan bobot nilai sebagai berikut:  

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan permukiman kumuh yang tingkat 

kepentingannya terhadap wilayah kota sangat strategis.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan permukiman kumuh yang tingkat 

kepentingannya terhadap wilayah kota cukup strategis.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan permukiman kumuh yang tingkat 

tingkat kepentingannya terhadap kawasan kota kurang strategis. 

b. Jarak Jangkau ke Tempat Bekerja  

Penilaian jarak jangkau perumahan terhadap sumber mata pencaharian 

dengan bobot sebagai berikut: 

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan yang mempunyai jarak terhadap mata 

pencaharian penduduknya kurang dari 1 km.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan yang mempunyai jarak terhadap mata 

pencaharian penduduknya antara 1 sampai dengan 10 km.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan yang mempunyai jarak terhadap mata 

pencaharian penduduknya lebih dari 10 km.  

c. Fungsi Sekitar Kawasan  

Penilaian fungsi sekitar kawasan dengan bobot sebagai berikut :  

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan yang berada dalam kawasan pusat 

kegiatan bisnis kota.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan berada pada sekitar pusat 

pemerintahan dan perkantoran.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan sebagai kawasan permukiman atau 

kegiatan lainnya selain pusat kegiatan bisnis dan pemerintahan/ 

perkantoran.  

Berdasarkan ketentuan pembobotan diatas, secara digramatis pembobotannya 

bisa dilihat pada Tabel 2.2. pembobotan kriteria vitalitas ekonomi kawasan. 
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Tabel 2.2 Kriteria Pembobotan Vitalitas Ekonomi 

Vitalitas Ekonomi 

Fungsi Sekitar 

Kawasan 

Jarak ke Tempat Mata 

Pencaharian 

Letak Strategis 

Kawasan 

Nilai 

Bobot 

Fungsi Bisnis dan 

Kantor 
>10km Sangat Strategis 50% 

Pusat Pemerintahan 1km-10km Kurang Strategis 30% 

Permukiman dan 

Lainnya 
<1km Tidak Strategis 20% 

Sumber: Dirjen Pekerjaan Umum, 2006 

 

3. Pembobotan Kriteria Status Tanah  

a. Dominasi Status Sertifikat Lahan  

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan jumlah status tidak memiliki 

sertifikat lebih dari 50%.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan jumlah status sertifikat HGB 

lebih dari 50%.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan jumlah status sertifikat Hak 

Milik lebih dari 50%. 

b. Dominasi Status Kepemilikan  

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan jumlah dominasi kepemilikan 

tanah negara lebih dari 50%.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan jumlah dominasi kepemilikan 

tanah masyarakat adat lebih dari 50%.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan jumlah dominasi kepemilikan 

tanah milik masyarakat lebih dari 50%.  

Berdasarkan ketentuan pembobotan diatas, secara digramatis pembobotannya 

bisa dilihat pada Tabel 2.3.pembobotan kriteria status tanah. 

Tabel 2.3. Kriteria Pembobotan Status Tanah 

Kriteria Status Tanah 

Status kepemilikan tanah 
Dominasi Sertifikat 

Tanah 
Nilai Bobot 

Tanah Negara Belum sertifikat 50% 

Tanah masyarakat adat Sertifikat HGB 30% 

Tanah sengketa Sertifikat hak milik 20% 

Sumber: Dirjen Pekerjaan Umum, 2006 
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4. Pembobotan Kriteria Kondisi Prasarana Sarana  

a. Kondisi JalanSasaran 

Pembobotan kondisi jalan adalah kondisi jalan lingkungan 

permukiman.  

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kondisi jalan buruk lebih 70%.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kondisi jalan sedang antara 50% sampai 70%. 

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kondisi jalan baik kurang 50%.  

 

b. Kondisi Drainase  

Sasaran pembobotan kondisi drainase adalah drainase di kawasan 

permukiman.  

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan tingkat volume genangan air 

sangat buruk yaitu lebih dari 50%.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan tingkat volume genangan air 

sedang yaitu antara 25% sampai 50%.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan tingkat volume genangan air 

normal yaitu kurang dari 25%.  

 

c. Kondisi Air Bersih  

Pembobotan kondisi air bersih dilakukan berdasarkan kondisi jumlah 

rumah penduduk di kawasan permukiman yang sudah memperoleh aliran air 

dari sistem penyediaan air bersih.  

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan tingkat pelayanan sistem 

perpipaan air bersih kurang dari 30%. 

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan tingkat pelayanan sistem 

perpipaan air bersih antara 30% sampai 60%.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan tingkat pelayanan sistem 

perpipaan air bersih lebih besar dari 60%.  

 

d. Kondisi Air Limbah  

Pembobotan kondisi air limbah dilakukan berdasarkan kondisi air 

limbah di kawasan permukiman yang dinilai dari sistem pelayanan tersedia.  

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah 

berat kurang dari 30%.  
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2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah 

antara 30% sampai 60%.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah 

lebih dari 60%.  

 

e. Kondisi Persampahan  

Penilaian terhadap pelayanan sampah yang sudah disediakan terhadap 

jumlah rumah penduduk keseluruhan. Berikut penilaian bobot terhadap kondisi 

persamapahan: 

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah 

berat kurang dari 50%.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah 

antara 50% sampai 70%.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan dengan tingkat pelayanan air limbah 

lebih dari 70%.  

Berikut penjelasan tentang kriteria pembobotan sarana dan prasarana pada Tabel 

2.4. 

Tabel 2.4. Kriteria Pembobotan Sarana dan Prasarana 

Kriteria Sarana Prasarana 

Nilai 

bobot 
Kondisi 

Persampahan 

Kondisi Air 

Limbah 

Kondisi 

Air 

Bersih 

Kondisi 

Drainase 

Kondisi 

Jalan 

Pelayanan 

<50% 

Pelayanan 

<30% 

Pelayanan 

<30% 

Genangan 

>50% 

Sangat 

buruk > 

70% 

50% 

Pelayanan 50-

70% 

Pelayanan 

30-60% 

Pelayanan 

30-60% 

Genangan 

25-50% 

Buruk 50-

70% 
30% 

Pelayanan 

>70% 

Pelayanan 

>60% 

Pelayanan 

>60% 

Genangan 

<25% 

Baik 

<50% 
20% 

Sumber: Dirjen Pekerjaan Umum, 2006 

 

5. Pembobotan Kriteria 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:  
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a. Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh dengan 

indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya.  

b. Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan 

(grand scenario) kawasan, rencana induk (master plan) kawasan dan lainnya. 

Pembobotan Indikasi Keinginan Pemerintah Kota/Kabupaten berdasarkan 

keinginan dari program yang dibentuk oleh instansi terhadap suatu daerah guna 

memperbaiki kondisi lingkungan yang dimiliki daerah tersebut. Keinginan pemerintah 

dapat ditinjau dari kriteria-kriteria yang dibentuk dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Pembiayaan  

Penilaian pembiayaan dilihat dari adanya program instansi yang memiliki 

sistem pembiayaan terhadap lingkungan daerah tersebut. 

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan sudah ada pembiayaan.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dalam proses pembiayaan.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan yang belum ada pembiayaan. 

 

b. Kelembagaan  

Penilaian dilakukan pada ketersediaan lembaga masyarakat dan pemerintah 

daerah sebagai media kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh.  

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan sudah ada kelembagaan.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dalam proses kelembagaan.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan belum ada kelembagaan.  

 

c. Rencana Penanganan (master plan penanganan kawasan kumuh)  

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan sudah ada rencana.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dalam proses rencana.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan belum ada rencana.  

 

d. Pembenahan fisik  

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan sudah ada pembenahan fisik.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dalam proses pembenahan fisik.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan belum ada pembenahan fisik. 

 

e. Penanganan kawasan  

Pembobotan dilakukan terhadap upaya-upaya penanganan kawasan dengan 

bobot sebagai berikut: 

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk kawasan sudah ada penanganan.  
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2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk kawasan dalam proses penanganan.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk kawasan belum ada penanganan.  

Berdasarkan ketentuan pembobotan diatas, secara diagramatis pembobotannya 

bisa dilihat pada Tabel 2.5. pembobotan kriteria status pemerintahan. 

Tabel 2.5. Kriteria Pembobotan Komitmen Daerah 

Kriteria Komitmen Pemerintah 

Upaya penanganan Indikasi Keinginan 

Nilai 

Bobot 

50% 

Penanganan 

Kawasan 

Pembenahan 

fisik 

Bentuk 

rencana 

(master 

plan) 

Kelembagaan Pembiayaan 

Sudah ada Sudah ada 
Sudah 

ada 
Sudah ada Sudah ada 50% 

Dalam 

proses 
Dalam proses 

Dalam 

proses 
Dalam proses 

Dalam 

proses 
30% 

Belum ada Belum ada 
Belum 

ada 
Belum ada Belum ada 20% 

Sumber: Dirjen Pekerjaan Umum, 2006 

 

6. Pembobotan Kriteria Prioritas Penanganan  

Penentukan lokasi kawasan permukiman yang menjadi prioritas penanganan 

digunakan kriteria-kriteria dibawah ini, yang dihitung berdasarkan waktu tempuh 

menggunakan kendaraan umum sebagai berikut:  

a. Kedekatan dengan Pusat Kota Metropolitan  

Variabel ini menentukan suatu daerah untuk meninjau kedekatan 

terhadap pusat kota metropolitan yang menyebabkan peradaban suatu 

permukiman bisa berubah. Pemberian nilai variabel ini dijelaskan dengan nilai 

bobot berdasarkan klasifikasi berikut:  

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk waktu tempuh kurang dari 30 menit.  

2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk waktu tempuh antara 30 sampai 60 menit.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk waktu tempuh lebih dari 60 menit.  

b. Kedekatan dengan Kawasan yang menjadi Pusat Pertumbuhan Bagian Kota 

Metropolitan  

Variabel ini memiliki penjelasan yang memperhitungkan jarak daerah 

tersebut dengan bagian pusat kota, hal tersebut dinilai mempengaruhi 

kehidupan suatu daerah dengan nilai bobot berdasarkan klasifikasi:  

1) Nilai 50 (lima puluh) untuk waktu tempuh kurang dari 30 menit.  
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2) Nilai 30 (tiga puluh) untuk waktu tempuh antara 30 sampai 60 menit.  

3) Nilai 20 (dua puluh) untuk waktu tempuh lebih dari 60 menit.  

Klasifikasi dan nilai bobot dari kriteria prioritas penanganan dapat dilihat pada 

Tabel 2.6. kriteria prioritas penanganan. 

Tabel 2.6 Kriteria Pembobotan Kriteria Prioritas Penanganan 

Kriteria prioritas penanganan 

Dekat ke 

ibukota, 

kota/kabupaten 

terdekat 

Dekat ke 

kawasan 

perbatasan 

Dekat ke 

kawasan 

pusat 

pertumbuhan 

Dekat ke 

kawasan 

pusat kota 

 

      2 3 Bobot 

Waktu tempuh 

kurang dari 30 

menit 

Waktu 

tempuh 

kurang dari 

30 menit 

Waktu tempuh 

kurang dari 30 

menit 

Waktu 

tempuh 

kurang dari 

30 menit 

Satuan dalam 

menit 

Waktu tempuh 

30-60 menit 

Waktu 

tempuh 30-

60 menit 

Waktu tempuh 

30-60 menit 

Waktu 

tempuh 30-

60 menit 

Waktu tempuh 

>60 menit 

Waktu 

tempuh >60 

menit 

Waktu tempuh 

>60 menit 

Waktu 

tempuh >60 

menit 

50 50 50 50 
Nilai 

Klasifikasi 

30 30 30 30  

20 20 20 20 

Nilai bobot 

100 100 150 150 

60 60 90 90 

40 40 60 60 

Sumber: Dirjen Pekerjaan Umum, 2006 

 

2.14 Pendekatan Penanganan 

1. Pendekatan Property Development 

Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa kawasan permukiman kumuh 

akan dikelola secara komersial agar ekonomi lokasi yang tinggi dimanfaatkan 

semaksimal mungkin bagi kepentingan kawasan dan daerah. Hal ini masyarakat 

penghunikawasan berkedudukan sebagai kelompok  sasaran perumahan, pemerintah 

sebagai pemilik aset (tanah) dan swasta sebagai investor. Adapun kunci yang harus 

dimiliki berdasarkan kriteria diatas adalah :  

a. Kriteria vitalitas nilai ekonomis mempunyai milai tinggi dengan perhitungan 

score tinggi.  
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b. Kriteria status kepemilikan tanah sebagian besar  tanah negara dengan 

perhitungan score tinggi hingga sedang.  

c. Kriteria vitalitas non ekonomis dengan score tinggi hingga sedang. 

d. Kriteria keadaan sarana prasarana dengan perhitungan score tinggi hingga 

sedang. 

e. Kriteria komitmen pemerintah dengan perhitungan score tinggi. 

 

2. Pendekatan Community Based Development 

Kawasan kurang bahkan hampir tidak mempunyai nilai ekonomis komersial. 

Dalam hal ini kemampuan masyarakat penghuni  sebagai dasar perhatian utama. 

Masyarakat didudukan sebagi pemeran utama penanganan. Pendekatan ini diutamakan 

apabila :  

a. Kriteria vitalitas ekonomi  memiliki nilai rendah  dengan  score sedang hingga 

rendah.  

b. Kriteria status kepemilikan tanah sebagian besar tanah milik atau tanah adat 

dengan perhitungan score sedang hingga rendah.  

c. Kriteria vitalitas non ekonomis dengan perhitungan score rendah.  

d. Kriteria keadaan sarana prasarana dengan perhitungan score tinggi hingga 

sedang.  

e. Kriteria komitmen pemerintah dengan perhitungan score rendah.  

 

3. Pendekatan Guided Land Development 

Kawasan kurang bahkan hampir tidak mempunyai nilai ekonomis komersial 

ditangani melalui GLD. Dalam hal ini penekanan lebih mengarah dan melindungi hak 

penduduk asal untuk tetap tinggal pada lokasi semula. Pendekatan diutamakan apabila :  

a. Kriteria vitalitas nilai ekonomis mempunyai nilai rendah dengan perhitungan 

score rendah. 

b. Kriteria status kepemilikan tanahsebagian besar tanah milik  dengan perhitungan 

score rendah.  

c. Kriteria vitalitas non ekonomis  dengan perhitungan  score  sedang hingga 

rendah.  

d. Kriteria keadaan prasarana sarana dengan perhitungan score sedang. 

e. Kriteria komitmen pemerintah dengan perhitungan score rendah.  



24 
 

 

Variasi penilaian rencana tindak penanganan pembobotan dapat dilihat pada 

Tabel 2.7 

Tabel 2.7  

Variasi Rencana Tindak Penanganan Permukiman Kumuh 

Sumber : DPUTR, 2006 

 

 

Kriteria 
Property Development Penanganan CBD Penanganan GLD 

Tinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah 

Vitalitas Non 

Ekonomi 275-400 200-274 160-199 275-400 200-274 160-199 275-400 200-274 160-199 

Vitalitas 

Ekonomi 120-150 90-119 60-89 120-150 90-119 60-89 120-150 90-119 60-89 

Status Tanah 80-100 60-79 40-59 80-100 60-79 40-59 80-100 60-79 40-59 

Kondisi 

Prasarana 

Sarana 200-250 150-199 100-149 200-250 150-199 100-149 200-250 150-199 100-149 

Komitmen 

Pemerintah 

Daeran 200-250 150-199 100-149 200-250 150-199 100-149 200-250 150-199 100-149 
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Tabel 2. 7Studi Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul Penelitian 
Lokasi 

Penelitian 

Tahun 

Penelitian 
Tujuan Penelitian Metode Analisis 

Manfaat dan 

Perbedaan 

1. Evans Oktavia Penataan Permukiman 

Kumuh Rawan Bencana 

Kebakaran  di Kelurahan 

Lingkas Ujung Kota 

Tarakan  

 

Kota Tarakan 2010 Untuk mengetahui tingkat 

prioritas penanganan pada  

perumahan-perumahan kaum 

migran  

(squatter) yang menepati 

kawasan 

a. Deskriptif 

b. Evaluatif 

Membantu dalam 

interpretasi metode 

pembobotan,  tetapi 

dalam penelitian 

sebelumnya ini 

pengukuran ini untuk 

dihubungkan dengan 

wilayah rawan 

kebakaran 
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Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Prioritas Penanganan Kawasan Permukiman 

Kumuhdi Kelurahan Selumit Pantai 

Tinjauan potensi dan permasalahan, 

identifikasi Karakteristik 

Kekumuhan Kelurahan Selumit 

Pantai 

1. Tata Guna Lahan wilayah studi 

2. Pembobotan Kekumuhan dengan 

variabel meliputi: 

a. Vitalitas non ekonomi 

b. Vitalitas ekonomi 

c. Kondisi Prasarana 

d. Status kepemilikan lahan 

e. Prioritas Penanganan 

f. Komitmen Pemerintah 

 

 

 

Rekomendasi Tindakan 

Penanganan Permukiman 

Kumuh 

Tinjauan  Variasi Penanganan 

berdasarkan Standar DPUTR 

2006 

Tinjauan karakteristik 

kawasanSelumit Pantai 

 

1. Tinjauan tentang 

kawasan wilayah studi 

2. Tinjauan Mengenai 

permukiman kumuh. 

3. Tinjauan mengenai 

Perda yang berlaku di 

wilayah studi. 

4. Berdasarkan beberapa 

pustaka dan studi 

terdahulu, karakteristik 

kawasan meliputi 

variabel yang berlaku 

5. Standar PU 


