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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang sangat pesat telah 

menyebabkan berbagai persoalan serius diantaranya adalah permasalahan 

perumahan. Permasalahan perumahan sering disebabkan oleh ketidakseimbangan 

antara penyediaan unit hunian bagi kaum mampu dan kaum tidak mampu di 

perkotaan. Di samping itu sebagian kaum tidak mampu tidak menguasai sumber 

daya kunci untuk menopang kehidupannya, sehingga kaum tidak mampu ini 

hanya mampu tinggal di unit-unit hunian sub standar di permukiman yang tidak 

layak. Permasalahan perumahan di atas semakin memberatkan kaum tidak mampu 

ketika kebijakan investasi pemanfaatan lahan mengikuti arus mekanisme pasar 

tanpa mempertimbangkan secara serius pentingnya keberadaan hunian yang layak 

bagi kaum miskin diperkotaan. Investasi pemanfaatan lahan yang salah, semata-

mata berpihak pada kaum mampu pada akhirnya mendorong lingkungan 

permukiman kaum tidak mampu yang tidak layak ini terus mengalami penurunan 

kualitas dan rentan masalah sosial lainnya. 

Di Indonesia, khususnya diperkotaan perkembangan perumahan dan 

permukiman tidak terlepas dari laju pertumbuhan penduduk. Urbanisasi menjadi 

salah satu faktor meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di kota. Proses 

urbanisasi perkotaan adalah suatu gejala umum yang dialami oleh negara-negara 

sedang berkembang. Proses pembangunan yang berlangsung relatif pesat karena 

daya tarik kota sangat kuat, baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis. 

Keadaan daerah perdesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang 

kuat dalam meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota besar. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Dickenson. JP, dkk (1986) yang mengatakan bahwa 

ketidakpuasan dengan taraf hidup yang rendah di wilayah pedesaan dan prospek 

atau harapan akan taraf hidup yang lebih baik dimanapun merupakan faktor utama 

bagi mengalirnya penduduk pedesaan ke kota-kota dunia.  

Berkembangnya beberapa kota di Indonesia menuju metropolitan 

membawa implikasi pada permasalahan pertambahan jumlah penduduk, 

kekumuhan  dan penurunan kualitas lingkungan yang salah satunya adalah DKI 
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Jakarta. Tekanan ekonomi dan kepadatan tempat tinggal bagi kaum urban 

memaksa mereka menempati daerah-daerah pinggiran (slum area) hingga 

membentuk lingkungan permukiman kumuh. 

Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki daya tarik tersendiri bagi 

penduduk daerah. Selain sebagai pusat pemerintahan, Jakarta juga menjadi pusat 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong penduduk daerah untuk melakukan 

urbanisasi. Mereka berasal dari latar belakang dari sosial ekonomi yang berbeda-

beda dan sebagian datang tanpa rencana yang jelas. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya aktivitas yang sangat heterogen dan tidak dalam kesatuan sistem 

rencana tata ruang kota dengan berbagai aspek dan implikasinya.  

Berdasarkan sensus penduduk yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2015, 

jumlah penduduk DKI Jakarta adalah 8.347.083 jiwa dan jumlah KK sebanyak 

3.179.640 dengan rincian Kotamadya Jakarta Pusat memiliki 345.559 KK, 

Kotamadya Jakarta Barat memiliki 705.718 KK, Kotamadya Jakarta Timur 

memiliki jumlah 883.086 KK, Kotamadya Jakarta Utara memiliki 612.563 KK 

dan Kepulauan Seribu sebanyak 6.391 KK.  Dengan luas wilayah 662,33 km2 

berarti kepadatan penduduknya mencapai 13,9 ribu/km2 (Jakarta dalam Angka, 

2015). Peningkatan jumlah penduduk ini tidak sebanding dengan ketersediaan 

lahan untuk dijadikan tempat tinggal.  

Kondisi permukiman di DKI Jakarta masih belum tertata dan belum sesuai 

dengan rencana tata ruang kota. Selain itu kelangkaan tanah dan tingginya harga 

tanah menjadi kendala yang harus dihadapi pemerintah kota dalam pengadaan 

rumah tinggal. Ketersediaan lahan yang terbatas menyebabkan tingginya harga 

lahan di DKI Jakarta. Hal ini mendorong penduduk yang berekonomi rendah 

memilih tinggal di daerah dengan kualitas lingkungan yan kurang baik. Dari total 

kawasan perumahan seluas 42.440,61 Ha (66, 52 % luas Jakarta), 20,18% adalah 

kawasan permukiman kumuh.. Tahun 2012 BPS mencatat jumlah rumah kumuh 

sebanyak 144.070 unit (BPS, Jakarta 2012). Kawasan permukiman kumuh ini 

tersebar di lima wilayah administrasi DKI Jakarta. 

Kecamatan Tambora merupakan salah satu kecamatan di wilayah 

administrasi Jakarta Barat. Kecamatan Tambora merupakan sebuah kawasan 
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permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di provinsi DKI Jakarta  

(495 jiwa /Ha). Bahkan menurut harian Kompasiana (2015) , Kecamatan Tambora 

adalah wilayah terpadat se-Asia Tenggara (Kompasiana, 2015). Dengan luas 

wilayah yang tidak terlalu besar (539,84 Ha), kecamatan ini memiliki jumlah 

penduduk 267. 273 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 95. 222 (Statistik 

Kecamatan Tambora bulan Agustus 2015). Terlalu padatnya jumlah penduduk ini 

kurang seimbang dengan daya tampung ruang hunian dan penataan ruang yang 

kurang tepat.  

Selain itu perkembangan jumlah hunian di Kecamatan Tambora ini kurang 

diimbangi oleh ketersediaan lahan, sehingga untuk menambah jumlah hunian 

mereka cenderung mengabaikan aturan-aturan dasar tentang pengadaan bangunan 

rumah seperti kualitas bahan, jenis ruang, garis sempadan jalan maupun jarak 

antar rumah. Bahkan mereka menggunakan sebagian badan jalan untuk didirikan 

bangunan untuk pengembangan tempat tinggal yang menyebakan permukiman 

tersebut menjadi kumuh dan suasana yang tidak tertib yang berakibat pada 

berubahnya kualitas lingkungan fisik kawasan. Perubahan kualitas lingkungan 

fisik kawasan akibat aktivitas permukiman ini ditandai dengan terjadinya 

perusakan estetika lingkungan seperti ketidaksesuaian tampilan bangunan hunian 

yang semi permanen maupun tidak permanen dengan bangunan formal yang ada 

di sekitarnya, berkurangnya kenyamanan dan luasan sarana jalan karena sebagian 

badan jalan didirikan bangunan, tidak adanya penghijauan maupun ruang terbuka 

hijau pada halaman rumah, serta tidak ada lagi lahan yang dapat digunakan untuk 

membangun sarana lainnya seperti sarana pendidikan ataupun keagamaan serta 

sarana bermain anak. 

Pada umumnya selain dampak fisik lingkungan, muncul pula beberapa 

dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di 

lingkungan permukiman padat tersebut antara lain kesehatan yang tidak terjamin, 

banyak terjadi kejahatan karena lingkungan yang tidak nyaman. 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukaan, peneliti mengangkat judul 

“Tingkat kekumuhan Permukiman di Kecamatan Tambora Jakarta Barat”. 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan 

peneliti selanjutnya.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yang 

akan dibahas dan diteliti adalah 

1. Bagaimana hubungan kondisi fisik permukiman dengan kekumuhan di 

Kecamatan Tambora, Jakarta Barat? 

2. Bagaimana hubungan kondisi sosial-ekonomi dengan kekumuhan di 

Kecamatan Tambora, Jakarta Barat? 

3. Bagaimana tingkat kekumuhan di kecamatan Tambora, Jakarta Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penalitian ini adalah untuk menganalisis tingkat 

kekumuhan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat Tujuan penelitian dalam 

penalitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan kondisi fisik permukiman dengan kekumuhan di 

Kecamatan Tambora, Jakarta Barat 

2. Untuk mengetahui hubungan kondisi sosial-ekonomi dengan kekumuhan di 

Kecamatan Tambora, Jakarta Barat 

3. Menganalisis tingkat kekumuhan di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti dan 

sebagai sumbangan pemikiran berbagai pihak, diantaranya: 

1. Memberikan informasi mengenai keadaan kekumuhan di Kecamatan 

Tambora, Jakarta Barat  

2. Dapat dijadikan pengayaan dalam perkuliahan pada pembahasan Geografi 

Desa Kota 

3. Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya 

E. Struktur Organisasi Skripsi  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 
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Bab 2 ini menguraikan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian ini. 

Hal-hal yang dijabarkan dalam bab 2 ini adalah teori permukiman kumuh dan 

tingkat kekumuhan. 

BAB III  BAB III METODELOGI PENELITIAN  

Bab 3 ini menguraikan mengenai lokasi penelitian, populasi dan sampel, 

metode penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab 4 ini membahas mengenai pengolahan atau analisis data untuk 

menghasilkan penemuan yang berkaitan dengan tingkat kekumuhan permukiman 

di Kecamatan Tambora Jakarta Barat.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab 5 ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil yang 

didapat dari penelitian ini dan saran yang diharapkan berguna bagi wilayah 

tersebut.  


