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Dengan mengucapkan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
Alhamdulillah buku Kebijakan Dan Strategi Pencegahan Peningkatan 
Pemukiman Kumuh  dapat diselesaikan tepat waktu. 

Buku ini adalah tahapan penilaian Penanganan Kawasan Kumuh dan 
pemukiman Kewenangan Provinsi. Essensi dari buku ini adalah mengemukakan 
penjabaran mengenai tinjauan kebijakan yang digunakan dalam proses 
penyusunan, penggambaran profil kawasan kumuh, identifikasi tingkat 
kekumuhan, konsep dan strategi penanganan kawasan kumuh, rencana 
program dan kegiatan, dan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh. 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. 
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PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH 
 

A. PENDAHULUAN 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang perumahan dan kawasan 

permukiman, dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran 
yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa 
sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati 
diri, mandiri, dan produktif; bahwa negara bertanggung jawab melindungi 
segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni 
rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, 
harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia; bahwa pemerintah 
perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan 
bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis 
kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan 
fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya 
yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat 
demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak 
memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. 
Suatu pemukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari 
kemiskinan, karena pada umumnya di pemukiman kumuhlah masyarakat 
miskin tinggal dan banyak kita jumpai di Kawasan perkotaan. Kemiskinan 
merupakan salah satu penyebab timbulnya pemukiman kumuh di kawasan 
perkotaan. Pada dasarnya kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya 
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pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan, peningkatan lapangan 
pekerjaan dan pendapatan kelompok miskin serta peningkatan pelayanan 
dasar bagi kelompok miskin dan pengembangan institusi penanggulangan 
kemiskinan. Peningkatan pelayanan dasar ini dapat diwujudkan dengan 
peningkatan infrastruktur dasar (jalan lingkungan, drainase, air bersih, air 
limbah / sanitasi, persampahan, prasarana dan sarana kebakaran, serta ruang 
terbuka hijau) penyediaan serta usaha perbaikan perumahan dan lingkungan 
pemukiman pada umumnya. 

Untuk itu menangani hal tersebut di atas, maka disusunlah kerangka 
acuan kerja DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, sehingga 
diharapkan pada tahun mendatang penataan kawasan kumuh (kewenangan 
provinsi) melalui pembangunan konstruksi fisiknya menjadikan kawasan 
permukiman tersebut keluar dari kekumuhannya. 
 

B. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGANAN 
PERMUKIMAN KUMUH 
Maksud dari pembuatan rancangan teknik terinci Penanganan Kawasan 

Kumuh Kewenangan Provinsi adalah untuk melaksanakan pembuatan 
dokumen rancangan Teknik terinci (detailed engineering design) pembangunan 
dan pengembangan kawasan kumuh yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan dan memenuhi standar kualitas persyaratan desain di bidang 
perumahan dan permukiman. 

Tujuan Kegiatan Adapun tujuan dari pekerjaan DED Penanganan Kawasan 
Kumuh Kewenangan Provinsi adalah untuk mendapatkan produk rancangan 
teknik terinci (detailed engineering design) penanganan kawasan kumuh 
kewenangan provinsi sebagai dokumen pedoman teknis pelaksanaan 
pekerjaan konstruksinya. 

 

C. DASAR HUKUM 
Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum 

pelaksanaan kegiatan DED Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi, 
antara lain : 
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 
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7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; 
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Kepentingan Umum; 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 

Tanah; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional; 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penaatan Ruang; 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman; 
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 2030; 

20. Peraturan Daerah setempat yang berlaku. 
 

D. RUANG LINGKUP  
Ruang lingkup wilayah pekerjaan DED Penanganan Kawasan Kumuh 

Kewenangan Provinsi ini meliputi: 
1. Persiapan 

Adalah tahap Tim konsultan terdiri dari tenaga ahli yang mencakup multi 
disiplin yang berkompetensi dalam bidangnya, memiliki wawasan serta 
menghayati betul tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan 
perancangan teknis dan infrastruktur kawasan kumuh. Bagaimana 
melaksanakan perencanaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan 
permukiman, tahapan pembangunan serta bagaimana pengelolaannya dimasa 
mendatang dalam waktu pelaksanaan yang efektif. Pada tahap ini dilakukan 
mobilisasi tenaga ahli dan peralatan, perizinan survey, penyusunan format 
isian, dan koordinasi dengan dinas terkait. 
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2. Survey 
Output yang dihasilkan dari pelaksanaan survey ini adalah keadaan 

eksisting topografi kawasan, kondisi eksisting dan infrastruktur kawasan 
kumuh yang terdiri atas: 
a. Bangunan gedung; 
b. Jalan lingkungan; 
c. Penyediaan air minum; 
d. Drainase lingkungan; 
e. Pengelolaan air limbah; 
f. Pengelolaan persampahan; 
g. Proteksi kebakaran; dan 
h. Ruang terbuka hijau/ruang publik. 

 
3. Perencanaan Teknis Awal 

Perencanaan teknis awal adalah hasil analisis berdasarkan hasil survey 
lapangan, termasuk konsep penataan yang diajukan, serta beberapa sasaran 
pekerjaan yang dihasilkan seperti tipologi kawasan kumuh yang ada. Dalam 
perencanaan awal ini dihasilkan rancangan/design kawasan permukiman 
(penanganan kawasan kumuh) dan infrastruktur yang paling baik untuk dapat 
dilaksanakan pembangunannya. 

 
4. Perencanaan Teknis Akhir 

Perencanaan teknis akhir adalah hasil perbaikan semua hasil perencanaan 
awal yang terdiri atas gambar rancangan/design kawasan permukiman 
(penanganan kawasan kumuh), gambar teknis perencanaan infrastruktur 
kawasan kumuh menjadi lebih baik, peta lokasi penataan, peta penataan 
kawasan permukiman, Rancangan Anggaran Biaya Pelaksanaan dan 
Pengawasan Pembangunannya dan Kerangka Acuan Kerja kegiatan konstruksi 
fisiknya. Untuk Rancangan Anggaran Biaya Pelaksanaan yang disusun harus 
menggunakan analisa harga satuan yang dikeluarkan oleh Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya. 
Rancangan Anggaran Biaya Pelaksanaan harus sinkron/tersambung/terhubung 
dengan gambar teknis. Rancangan Anggaran Biaya Pelaksanaan dalam bentuk 
softcopy harus disusun dalam format excel yang tersambung satu sama lain 
antara harga satuan, Analisa dan kebutuhan. 

Jika ada penggunaan lahan masyarakat, maka agar melengkapinya dengan 
Surat Keterangan Hibah dari masyarakat yang berkekuatan hukum tetap. 
Artinya lahan yang akan digunakan untuk pembangunan konstruksi fisiknya 
harus “clear and clean”, tidak bermasalah hukum di kemudian hari. 



 

   

 
 

PROFIL KAWASAN KUMUH  
DESA KALANGANYAR 

 

A. PROFIL UMUM KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DESA 
KALANGANYAR 
Kawasan permukiman kumuh kewenangan penanganan Provinsi Banten di 

Desa Kalanganyar secara administrasi berada pada wilayah Kecamatan Labuan, 
Kabupaten Pandeglang. Secara yuridis penetapan lokasi kawasan permukiman 
kumuh ini sudah memiliki kedudukan hukum seperti yang dijelaskan pada SK 
Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 660/Kep.145-Huk/015 Tahun 2015. 
Untuk lebih jelasnya mengenai profil umum kawasan permukiman kumuh ini 
akan dijelaskan secara terperinci pada sub bab berikut. 
1. Dasar Hukum Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Desa Kalanganyar 

Penetapan lokasi penanganan Kawasan Permukiman Kumuh khususnya di 
wilayah Kabupaten Pandeglang ditetapkan melalui SK Bupati Kabupaten 
Pandeglang No. 660/Kep.145-Huk/015 Tahun 2015. Berdasarkan pada SK 
tersebut, pertanggal 03 Maret 2015 setidaknya ditetapkan 17 lokasi 
penanganan kawasan kumuh yang tersebar di wilayah Kabupaten Pandeglang 
yang termasuk di dalamnya Kawasan Permukiman Kumuh di Desa Kalanganyar, 
Kecamatan Labuan yang merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan kali ini. Untuk 
lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah penanganan kawasan 
permukiman kumuh di Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada Tabel 3.1 
berikut ini. 
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Tabel 2.1 Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Berdasarkan SK Bupati 
Kabupaten Pandeglang Nomor 660/Kep.145-Huk/015 Tahun 2015 

No Lokasi 
Luas Kawasan 

(Ha) 
Keterangan 

1 
Desa Panimbangjaya, 
Kecamatan Panimbang 

32,26 Kawasan 
permukiman 
nelayan 

2 
Kampung Cikadu, Desa 
Tanjungjaya, Kecamatan 
Panimbang 

12,00 Kawasan 
permukiman 
penunjang 
pariwisata 

3 
Kampung Cinyurup, Kelurahan 
Juhut, Kecamatan 
Karangtanjung 

14,00 Kawasan 
permukiman 
penunjang 
peternakan 

4 
Desa Banjarmasin, Kecamatan 
Carita 

10,37 Kawasan 
permukiman 
nelayan 

5 Desa Carita, Kecamatan Carita 
12,00 Kawasan 

permukiman 
nelayan 

6 
Desa Labuan, Kecamatan 
Labuan 

3,35 Kawasan 
permukiman 
nelayan 

7 Desa Teluk, Kecamatan Labuan 
10,86 Kawasan 

permukiman 
nelayan 

8 
Desa Cigondang, Kecamatan 
Labuan 

3,12 Kawasan 
permukiman 
nelayan 

9 
Desa Caringin, Kecamatan 
Labuan 

1,93 Kawasan 
permukiman 
nelayan 

10 
Desa Kalanganyar, Kecamatan 
Labuan 

12,00 Kawasan 
permukiman 
penunjang 
pariwisata 

11 
Desa Pagelaran, Kecamatan 
Pagelaran 

12,00 Kawasan 
permukiman 
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penunjang 
pertanian 

12 
Desa Sidamukti, Kecamatan 
Sukaresmi 

16,57 Kawasan 
permukiman 
nelayan 

13 
Desa Pangkalan, Kecamatan 
Sobang 

29,45 Kawasan 
permukiman 
penunjang 
pertanian 

14 
Desa Sobang, Kecamatan 
Sobang 

4,01 Kawasan 
permukiman 
penunjang 
pertanian 

15 
Desa Cikiruhwetan, Kecamatan 
Cikeusik 

12,00 Kawasan 
permukiman 
nelayan 

16 
Desa Tanjungan, Kecamatan 
Cikeusik 

1,70 Kawasan 
permukiman 
penunjang 
pariwisata 

17 
Desa Rancaseneng, Kecamatan 
Cikeusik 

14,00 Kawasan 
permukiman 
penunjang 
pertanian 

Total Luas Kawasan Kumuh 
Pandeglang 

201,62  

Sumber: SK Bupati Pandeglang Nomor 660/Kep.145-Huk/015 tentang 
Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pandeglang 
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Gambar 2.1 Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 660/Kep.145-Huk/015 
tentang Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten 

Pandeglang 
Sumber: SK Bupati Pandeglang Nomor 660/Kep.145-Huk/015 tentang 

Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pandeglang 
 

 

Gambar 2.2 Grafik Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten 
Pandeglang 

Sumber: SK Bupati Pandeglang Nomor 660/Kep.145-Huk/015 
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2. Orientasi Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar 
Wilayah kajian kawasan kumuh Desa Kalanganyar berada di sebelah utara 

Desa Kalanganyar dengan luas 19 Ha yang secara letak geografis berada pada 
6022’14,47” LS dan 105049’53,72”BT. Secara letak pun Desa Kalanganyar 
setidaknya berjarak 41,10 km dari ibu kota Kabupaten Pandeglang dan 58 km 
dari ibu kota Provinsi Banten. Batas administrasi wilayah kajian kawasan 
kumuh Desa Kalanganyar adalah sebagai berikut: 

Sebelah Barat  : Desa Teluk Kecamatan Labuan 
Sebelah Utara  : Desa Teluk Kecamatan Labuan 
Sebelah Timur  : Desa Banyumekar Kecamatan Labuan dan 
Desa Rancateureup :  Kecamatan Labuan 
Sebelah Selatan  : Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan 

Untuk lebih jelasnya mengenai orientasi lokasi Kawasan Permukiman 
Kumuh Desa Kalanganyar dapat dilihat pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4. 

 
3. Tipologi Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar 

Kawasan kumuh Desa Kalanganyar secara morfologis berada pada wilayah 
perkotaan Kecamatan Labuan yang memiliki bentang alam khas wilayah 
perkotaan pinggir pantai dan dilalui oleh aliran Sungai Cipunteng Agung. 
Mengacu pada keadaan morfologis kawasan tersebut Desa Kalanganyar 
berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh termasuk dalam 
tipologi wilayah perumahan dan permukiman kumuh di tepi air. Untuk lebih 
jelasnya mengenai pembagian klasifikasi tipologi kawasan permukiman kumuh 
Desa Kalanganyar dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini. 

 
Tabel 2.2 Kriteria Tipologi Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh 

Permen PU No 14/PRT/M/2018 

No Tipologi Batasan 

1 Perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di 
atas air 

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
yang berada di atas air, baik daerah pasang 
surut, rawa, sungai ataupun laut. 

2 Perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di 
tepi air 

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
yang berada di tepi badan air (sungai, pantai, 
danau, waduk, dsb) namun berada diluar 
Garis Sempadan Badan Air. 

3 Perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di 

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
yang berada di daerah dataran rendah 



 

10 |  Pencegahan Peningkatan Pemukiman Kumuh 

No Tipologi Batasan 

dataran dengan kemiringan lereng < 10% 

4 Perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di 
perbukitan 

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
yang berada di daerah dataran tinggi dengan 
kemiringan lereng > 10% dan < 40% 

5 Perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di 
daerah rawan bencana 

Perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
yang terletak di daerah rawan bencana alam, 
khususnya bencana alam tanah longsor, 
gempa bumi dan banjir 

Sumber: Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh 
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Gambar 2.3 Peta Orientasi Wilayah Kawasan Permukiman Kumuh Desa 

Kalanganyar 
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Gambar 2.4 Peta Sebaran Permukiman Kumuh Desa Kalanganyar 
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B. VERIFIKASI KAWASAN KUMUH DESA KALANGANYAR 
1. Proses Verifikasi Kawasan Kumuh 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, maka tahapan 
verifikasi yang dilakukan untuk menentukan kawasan kumuh Desa Kalanganyar 
termasuk dalam kawasan perumahan dan permukiman kumuh berdasarkan 
beberapa tahapan yang diantaranya: 
1) Bagan Alir Penetapan Lokasi 

Proses penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
terdiri dari identifikasi lokasi kumuh yang kemudian akan diberikan penilaian 
lokasi kawasan termasuk kumuh atau tidak. Identifikasi lokasi kumuh 
didasarkan pada identifikasi satuan perumahan dan permukiman, identifikasi 
lokasi kekumuhan, identifikasi legalitas tanah, dan identifikasi pertimbangan 
lain.  

 
Gambar 2.5 Skema Penetapan Lokasi 

Sumber: Lampiran 2 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 
 

2) Prosedur Pendataan 
Prosedur pendataan dilakukan dengan melibatkan instansi 

kecamatan/distrik, kelurahan/desa, hingga rukun wilayah (RW), dan 
masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh. Partisipasi masyarakat dalam pendataan dilakukan 
dengan melakukan pengisian format isian identifikasi lokasi yang disebarkan 
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dan dikumpulkan oleh ketua RW. Setelah dilakukan pengisian, format isian 
identifikasi lokasi dikumpulkan dan dilakukan rekapitulasi pada tingkat RW, 
dilanjutkan dengan rekapitulasi pada tingkat kelurahan/desa, rekapitulasi pada 
tingkat kecamatan/distrik, hingga rekapitulasi pada tingkat kabupaten/kota. 
Dengan prosedur pendataan seperti ini diharapkan hasil pendataan akan 
memiliki validitas dan akurasi yang tepat. Secara skematis, prosedur 
pendataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana telah 
dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut ini. 

 

 
Gambar 2.6 Prosedur Pendataan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

Sumber: Lampiran 2 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 
 

Untuk mendukung prosedur pendataan, pemerintah daerah menyiapkan 
prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh. 

 
3) Identifikasi Lokasi 

Proses identifikasi lokasi diawali dengan mengidentifikasi lingkup 
perumahan dan permukiman dengan menentukan Satuan Perumahan dan 
Permukiman. Penentuan satuan perumahan dan permukiman formal dan 
penentuan satuan perumahan dan permukiman swadaya dapat dilihat pada 
gambar sebagai berikut. 
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Gambar 2.7 Ilustrasi Perumahan dan Permukiman Formal serta Perumahan 

dan Permukiman Swadaya 
Sumber: Lampiran 2 Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 

 
Tahap verifikasi permukiman kumuh pada prinsipnya merupakan proses 

konfirmasi terhadap data yang diperoleh dari hasil komparasi data hasil survei 
dan pengolahan data permukiman kumuh dengan data/profil permukiman 
kumuh berdasarkan SK penetapan lokasi permukiman kumuh, sehingga dapat 
dipastikan akurasi informasi yang dicantumkan ataupun melengkapi data dan 
informasi lain yang belum ada tetapi diperlukan terkait pemutakhiran dan 
pendetailan profil permukiman kumuh. Berdasarkan SK Bupati Kabupaten 
Pandeglang Nomor 660/Kep.145-Huk/015 tentang Lingkungan Perumahan dan 
Permukiman Kumuh di Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 03 Maret 2015 
ditetapkan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh yang berjumlah 17 
lokasi, salah satunya berada di wilayah perencanaan Kawasan Permukiman 
Kumuh Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan.  

 
2. Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Desa Kalanganyar 

Untuk mengetahui permasalahan kumuh yang telah ditetapkan oleh SK 
Bupati, maka dilakukan survei secara langsung untuk mengidentifikasi kondisi 
kawasan kumuh dan pengolahan data hasil survei. Hasil dari kegiatan survei 
dan pengolahan data kumuh ini akan menjadi basis informasi awal untuk 
verifikasi permukiman kumuh yang telah ditetapkan didalam SK Bupati. 
Selanjutnya pengolahan basis data permukiman yang ada menjadi profil 
permukiman kumuh (salah satu basis data yang bisa dimanfaatkan diantaranya 
adalah baseline, dan profil permukiman kumuh yang terbaru). Berdasarkan 
pada hasil tinjauan lapangan dan masukan dari masyarakat diwilayah 
perencanaan maka baseline Kawasan Permukiman Kumuh Desa Kalanganyar 
dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini. 
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Tabel 2.3 Baseline Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan 

No Kriteria/Indikator Parameter Nilai Satuan 

A FISIK 

1 
Keteraturan 
Bangunan Hunian 

Jumlah Keteraturan 
Bangunan Hunian 

95,00 unit rumah 
tangga 

Persentase Keteraturan 
Bangunan Hunian 

34,79 persentase 

2 
Kepadatan 
Bangunan Hunian 

Luas permukiman ….Ha 14,00 Ha 

Jumlah total bangunan 
……unit 

273,00 Unit 

Tingkat kepadatan 
bangunan …..unit/Ha 

19,00 Unit/Ha 

3 
Kelayakan 
Bangunan Hunian 

Jumlah Bangunan hunian 
memiliki luas lantai ≥ 7,2 
m2 per Orang 

123,00 unit rumah 
tangga 

Persentase Bangunan 
hunian memiliki luas lantai 
≥ 7,2 m2 per Orang 

45,05 Persentase 

Jumlah Bangunan hunian 
memiliki kondisi Atap, 
Lantai, Dinding sesuai 
persyaratan teknis 

127,00 unit rumah 
tangga 

Persentase Bangunan 
hunian memiliki kondisi 
Atap, Lantai, Dinding 
sesuai persyaratan teknis 

46,52 persentase 

4 
Aksesibilitas 
Lingkungan 

Panjang Total Jaringan 
Jalan Lingkungan yg ada 

6.250,00 Meter 

Panjang jalan lingkungan 
dgn lebar > 1,5 meter 

4.375,00 Meter 

Panjang jalan lingkungan 
dgn lebar > 1.5 meter yang 
permukaannya diperkeras 

4.375,00 Meter 

Jangkauan Jaringan Jalan 
Lingkungan yang layak 

90,00 Presentase 

Panjang jalan lingkungan 
dgn lebar ≥ 1,5 meter yang 
permukaannya diperkeras 
dan tidak rusak 

3.500,00 Meter 
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No Kriteria/Indikator Parameter Nilai Satuan 

Panjang jalan lingkungan 
dengan lebar ≥ 1,5 meter 
yang dilengkapi 
sal. samping jalan 

875,00 Meter 

Jalan Sesuai Persyaratan 
Teknis 

80,00 Presentase 

5 
Drainase 
Lingkungan 

Luas Area permukiman 
tidak terjadi genangan 
air/banjir 

12,60 ha 

Persentase Kawasan 
permukiman tidak terjadi 
genangan 
air/banjir 

90,00 persentase 

Panjang Total Drainase 15.600,00 Meter 

Panjang Kondisi jaringan 
drainase pada lokasi 
permukiman memiliki 
kualitas tidak 
rusak/berfungsi baik 

1.560,00 Meter 

Persentase Kondisi 
jaringan drainase pada 
lokasi permukiman 
memiliki kualitas 
minimum memadai 

10,00 persentase 

6 
Pelayanan Air 
Minum 

Jumlah Masyarakat 
terlayani Sarana Air 
Minum untuk 
minum,mandi, dan cuci ( 
perpipaan atau non 
perpipaan terlindungi 
yang layak) 

34,00 unit rumah 
tangga 

Persentase Masyarakat 
terlayani Sarana Air 
Minum untuk minum, 
mandi, dan cuci 
(perpipaan atau non 
perpipaan terlindungi 
yang layak) 

10,00 persentase 
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No Kriteria/Indikator Parameter Nilai Satuan 

Jumlah Masyarakat 
terpenuhi kebutuhan air 
minum, mandi, cuci 
(minimal 
60liter/orang/hari) 

0,00 unit rumah 
tangga 

Persentase Masyarakat 
terpenuhi kebutuhan air 
minum, mandi, cuci 
(minimal 
60liter/orang/hari) 

0,00 persentase 

7. 
Pengelolaan Air 
Limbah 

Jumlah Masyarakat 
memiliki akses jamban 
keluarga / jamban 
bersama (5 KK/jamban) 

34,00 unit rumah 
tangga 

Persentase Masyarakat 
memiliki akses jamban 
keluarga/jamban bersama 
(5 KK/jamban) 

10,00 persentase 

Jumlah Jamban 
keluarga/jamban bersama 
sesuai persyaratan teknis 
(memiliki kloset leher 
angsa yang terhubung 
dengan 
septic-tank) 

34,00 unit rumah 
tangga 

Persentase Jamban 
keluarga/jamban bersama 
sesuai persyaratan teknis 
(memiliki kloset leher 
angsa yang terhubung 
dengan septic-tank) 

10,00 persentase 

Saluran pembuangan air 
limbah rumah tangga 
terpisah dengan saluran 
drainase lingkungan 

0,00 persentase 

8 
Pengelolaan 
Persampahan 

Jumlah Sampah domestik 
rumah tangga di kawasan 
permukiman terangkut ke 

0,00 unit rumah 
tangga 
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No Kriteria/Indikator Parameter Nilai Satuan 

TPS/TPA min. dua kali 
seminggu 

Persentase Sampah 
domestik rumah tangga di 
kawasan permukiman 
terangkut ke TPS/TPA min. 
dua kali seminggu 

0,00 persentase 

9. 
Pengamanan 
Bahaya 
Kebakaran 

Persentase Kawasan 
permukiman memiliki 
prasarana/sarana 
proteksi kebakaran 

0,00 persentase 

B NON FISIK 

1 
Legalitas 
pendirian 
bangunan 

Jumlah Bangunan hunian 
memiliki IMB 
Persentase Bangunan 
hunian memiliki IMB 

0,00 unit rumah 
tangga 

0,00 persentase 

Jumlah Lahan bangunan 
hunian memiliki  
SHM/ HGB/ Surat yang 
diakui pemerintah 

177,00 unit rumah 
tangga 

Persentase Lahan 
bangunan hunian memiliki 
SHM/ HGB/ Surat yang 
diakui pemerintah 

65,00 persentase 

2 
Kepadatan 
penduduk 

Kepadatan penduduk 
…..jiwa/Ha (=jumlah 
penduduk dibagi luas 
wilayah RT) 

122,00 jiwa/Ha 

Jumlah penduduk 1.706,00 Jiwa 

Luas wilayah RT 14,00 Ha 

3 
Mata pencarian 
penduduk 

Pertanian,perkebunan, 
kehutanan, peternakan 

222,00 rumah 
tangga 

Perikanan/nelayan - 

Pertambangan/galian - 

Industri/pabrik - 

Konstruksi/bangunan 51,00 

Perdagangan/jasa (guru, 
tenaga kesehatan, hotel, 

33,00 
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No Kriteria/Indikator Parameter Nilai Satuan 

dan lain-lain) 

Pegawai pemerintah 36,00 

4 
Penggunaan 
Daya Listrik 

<450 Watt 153,00 rumah 
tangga 900 Watt 95,00 

1300 Watt 25,00 

≥ 2200 Watt - 

Menumpang/tidak punya 
meteran sendiri/dan lain-
lain. 

- 

5 
Fasilitas 
Pelayanan 
Kesehatan 

Rumah Sakit - rumah 
tangga Praktik dokter/poliklinik - 

Puskesmas/Pustu 342,00 

Dukun/Pengobatan 
tradisional 

- 

Bidan/mantri - 

Tidak pernah - 

6 
Fasilitas 
Pelayanan 
Pendidikan 

Dalam 
kelurahan/kecamatan 
yang sama 

290,00 rumah 
tangga 

Luar kecamatan 34,00 

Di kota lain - 

Tidak sekolah 18,00 

Tidak ada anggota rumah 
tangga usia wajib belajar 

- 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 
Berdasarkan data hasil survei dan baseline, maka dilakukan rekapitulasi 

data pada masing-masing kawasan berdasarkan 8 aspek yang menjadi kriteria 
penilaian kawasan kumuh. Berikut tabel rekapitulasi hasil survei dan 
pengolahan data kawasan permukiman kumuh di Kawasan Kumuh Desa 
Kalanganyar. 
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Tabel 2.4 Baseline Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan 

No Aspek Parameter Data 
Kondisi 

Jml Sat % 

1 Bangunan 
Gedung 

Bangunan/rumah yang tidak 
memiliki keteraturan 

178,0 Unit 65,0 

Bangunan memiliki 
kepadatan tidak sesuai 
ketentuan (luas kawasan 
dengan kepadatan ≥ 250 
unit/Ha untuk kota besar dan 
≥ 200 unit/Ha untuk kota 
sedang /Kecil) 

164,0 Ha 60,0 

Bangunan yang tidak 
memenuhi syarat teknis 
bangunan (kecukupan luas, 
keamanan, kenyamanan, 
kesehatan,kemudahan) 

191,0 Unit 70,0 

2 Jalan 
lingkungan 

Luas area yang belum 
terlayani prasarana jalan 
lingkungan (jalan lingkungan 
atau gang dengan struktur 
beton/paving/aspal) 

1,4 Ha 10,0 

Panjang jalan dengan 
pemukaan jalan rusak (yang 
sudah terstruktur 
aspal/paving block/beton) 

875,0 Meter 20,0 

3 Penyediaan 
air minum 

Penduduk yang tidak 
terakses air minum yang 
berkualitas (air bersih tidak 
berbau dan tercemar) 

308,0 Jiwa 90,0 

Penduduk yang belum 342,0 jiwa 100,0 
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No Aspek Parameter Data 
Kondisi 

Jml Sat % 

terpenuhi kebutuhan air 
minum secara kualitas (60 
liter/hari) 

4 Drainase 
lingkungan 

Luas area yang terkena 
genangan (Genangan dengan 
>30 cm, >2 jam, > 2x per 
tahun) 

1,4 Ha 10,0 

Luas area yang tidak 
terlayani/tidak tersedia 
saluran/drainase lingkungan 

13,1 Ha 9,3 

Panjang saluran drainase 
yang tidak tersedia 

15.450,0 Meter 99,0 

Panjang saluran drainase 
yang tidak terhubung dengan 
sistem drainase kota 

15.600,0 meter 100,0 

Panjang saluran drainase 
yang tidak dipelihara 
(drainase lingkungan kotor 
dan berbau) 

15.600,0 meter 100,0 

Panjang saluran drainase 
dengan kualitas konstruksi 
buruk 

15.600,0 meter 100,0 

5 Pengelolaan 
air limbah 

Luas area yang sistem 
pengolahan air limbahnya 
tidak sesuai dengan standar 
teknis yang berlaku 

14,0 Ha 100,0 

Luas area yang prasarana 
dan sarana pengolahan air 
limbahnya tidak memenuhi 
persyaratan teknis 

14,0 Ha 100,0 

6 Pengelolaan 
persampahan 

Luas area yang tidak memiliki 
sarpras persampahan sesuai 
syarat teknis dengan 
pendekatan 3R (Reuse, 
Reduce, Recyclcle) 

14,0 Ha 100,0 

Luas area dengan sistem 
pengolahan sampah yang 

14,0 Ha 100,0 
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No Aspek Parameter Data 
Kondisi 

Jml Sat % 

tidak standar (pewadahan 
pengumpulan, pengangkutan 
dan pengolahan 

Luas area yang sarana dan 
prasarana pengolahan 
sampahnya tidak terpelihara 
baik melalui pemeliharaan 
rutin maupun berkala 

14,0 Ha 100,0 

7 Proteksi 
Kebakaran 

Luas area yang tidak memiliki 
sistem pengamanan secara 
aktif dan pasif 

14,0 Ha 100,0 

Luas area yang tidak memiliki 
pasokan air untuk kebutuhan 
proteksi kebakaran 

14,0 Ha 100,0 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 

Gambar 2.8 Hasil Identifikasi Lokasi Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar Sumber: 
Hasil Analisis, 2019 

 
Data basis berupa baseline dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

kondisi fisik dan non fisik kawasan kumuh Kalanganyar. Berdasarkan hasil 
pengolahan data baseline maka Kawasan Kalanganyar termasuk ke dalam 
kriteria kumuh sesuai yang telah ditetapkan oleh SK Bupati Pandeglang Nomor 
660/Kep.145-Huk/015 tentang Lingkungan Perumahan dan Permukiman 
Kumuh di Kabupaten Pandeglang berdasarkan 8 (delapan) kriteria kumuh.  
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Dalam proses verifikasi lokasi, tidak menutup kemungkinan ada proses 
pembentukan kawasan (penggabungan spot-spot permukiman kumuh kedalam 
satu hamparan deliniasi kawasan/clustering), dengan dasar pertimbangan 
sebagai berikut: 
1) Kesamaan karakteristik/ tipologi kumuh; 
2) Lokasi dengan jarak yang berdekatan; 
3) Pembentuk sistem/jaringan infrastruktur yang tidak dapat ditangani 

dalam bentuk spot-spot kumuh; dan 
4) Pertimbangan keterpaduan penanganan kawasan dan kemudahan 

penanganan kawasan. 
 
C. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH DESA KALANGANYAR HASIL VERIFIKASI 

Secara umum profil permukiman kumuh hasil verifikasi di Desa 
Kalanganyar dibentuk dari fakta dan isu yang berkembang diwilayah 
perencanaan berdasarkan pada hasil tinjauan lapangan yang dilakukan yang 
mengacu pada aspek-aspek yang telah ditentukan dari Permen PUPR Nomor 
14/PRT/M/2018. Mengacu pada hal tersebut maka hasil verifikasi kawasan 
kumuh Desa Kalanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 2.5 Hasil Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Desa Kalanganyar 

No Hasil Verifikasi Kawasan Kumuh Kalanganyar 

1 Lokasi Kumuh Berdasarkan SK 
Bupati 

Desa Kalanganyar  Kecamatan Labuan 
Kabupaten Pandeglang dengan luas 12 
Ha 

2 Lokasi Kumuh Berdasarkan 
Verifikasi Kegiatan DED 

Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan 
Kabupaten Pandeglang dengan luas 19 
Ha 

3 Status Perkotaan/Pedesaan Perkotaan 

4 Berita Acara Hasil Verifikasi - 

5 Kategori Kumuh Sedang 

6 Termasuk ke dalam Kawasan 
Prioritas 

Tidak 

7 Peta SHP skala 1:5000 Tidak ada 

8 Profil Permukiman Kumuh Belum ada 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 

Profil permukiman kumuh Kalanganyar Kecamatan Labuan Kabupaten 
Pandeglang berdasarkan 8 (delapan) aspek kumuh diantaranya bangunan 
gedung, jalan lingkungan, penyedia air minum, drainase lingkungan, 
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pengelolaan Air limbah, pengelolaan sampah, RTH dan proteksi kebakaran. 
Selengkapnya dapat dilihat pada gambar-gambar berikut. 

 
Gambar 2.9 Peta Kawasan Permukiman Kumuh Desa Kalanganyar Hasil 

Verifikasi 
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Gambar 2.10 Peta Sebaran Permukiman (Citra) Kawasan Permukiman Kumuh 

Desa Kalanganyar 
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Gambar 2.11 Peta Batas RT dan RW Kawasan Permukiman Kumuh Desa 

Kalanganyar 
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IDENTIFIKASI TINGKAT KEKUMUHAN DAN 
KEBUTUHAN PENANGANAN 

 

A. KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN PENENTUAN KLASIFIKASI DAN 
SKALA PRIORITAS PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 
DESA KALANGANYAR 
Pembahasan utama pada sub bab ini adalah melakukan penilaian lokasi 

yang didasarkan pada hasil verifikasi berdasarkan kondisi kekumuhan (fisik), 
pertimbangan lain (non-fisik), dan legalitas lahan. Penjabaran dari materi 
penilaian lokasi tersebut antara lain: 
1) Kondisi Kekumuhan, merupakan upaya untuk menentukan tingkat 

kekumuhan pada kawasan kumuh hasil verifikasi dengan menemukan 
permasalahan kondisi rumah/gedung beserta kondisi pelayanan 
prasarana dan sarana kawasan permukiman; 

2) Pertimbangan Lain, merupakan identifikasi terhadap beberapa hal yang 
bersifat non-fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan kawasan 
kumuh. Aspek-aspek yang dinilai dalam pertimbangan lain ini adalah; 
aspek nilai strategis lokasi, aspek kependudukan dan aspek kondisi sosial 
ekonomi dan budaya; dan 

3) Legalitas Lahan, merupakan identifikasi terhadap status legalitas lahan 
pada setiap kawasan kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk 
penanganan. Aspek yang dinilai adalah kejelasan status penguasaan lahan 
dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. 
Keseluruhan proses penilaian ini mengacu pada; Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh, berikut kriteria dan indikator yang digunakan untuk 
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menentukan kawasan permukiman kumuh di Desa Kalanganyar Kecamatan 
Labuan.  

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Desa Kalanganyar 
Kecamatan Labuan akan ditentukan untuk menentukan kondisi kekumuhan 
pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari: 
1. Ketidakteraturan Bangunan 
a. Ketidakteraturan Bangunan 

Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada 
perumahan dan permukiman: 
a. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata 

Ruang (RDTR), yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan 
tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau 

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan 
dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi 
pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi 
lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan 
wajah jalan. 

c. Tingkat Kepadatan Bangunan yang Tinggi yang tidak Sesuai dengan 
Ketentuan Rencana Tata Ruang 
Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan 

ketentuan rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan 
dan permukiman dengan: 
1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau 

RTBL; dan/atau 
2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, 

dan/atau RTBL. 
d. Ketidaksesuaian Terhadap Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 

Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung 
merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang 
bertentangan dengan persyaratan: 
1) Pengendalian dampak lingkungan; 
2) Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas 

dan/atau di bawah air, di atas dan/atau di bawah prasarana/sarana 
umum; 

3) Keselamatan bangunan gedung; 
4) Kesehatan bangunan gedung; 
5) Kenyamanan bangunan gedung; dan 
6) Kemudahan bangunan gedung. 
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2. Kriteria Kekumuhan ditinjau dari Jalan Lingkungan 
Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup: 

a) Jaringan Jalan Lingkungan Tidak Melayani Seluruh Lingkungan Perumahan 
atau Permukiman. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh 
lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagian 
lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan 
lingkungan. 

b) Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk. Kualitas permukaan jalan 
lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan 
lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan. 
 

3. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum 
Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup: 

a. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum. Ketidaktersediaan akses aman 
air minum merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses 
air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak 
berasa. 

b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Setiap Individu Sesuai Standar 
Yang Berlaku. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu 
merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam 
lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal 
sebanyak 60 liter/orang/hari. 
 

4. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan 
Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup: 

a. Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan 
Sehingga Menimbulkan Genangan. Drainase lingkungan tidak mampu 
mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan 
merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu 
mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi 
lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali 
setahun. 

b. Ketidaktersediaan Drainase. Ketidaktersediaan drainase merupakan 
kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia. 

c. Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan. Tidak terhubung 
dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi dimana saluran 
lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga 
menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan. 
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d. Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat dan Cair di 
Dalamnya. Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan 
cair di dalamnya merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran 
drainase tidak dilaksanakan baik berupa: 
1) Pemeliharaan rutin; dan/atau 
2) Pemeliharaan berkala. 

e. Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk. Kualitas konstruksi 
drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi 
drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau 
penutup atau telah terjadi kerusakan. 
 

5. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah 
Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup: 

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis Yang 
Berlaku. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis 
yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada 
lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang 
memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki 
septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. 

b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi 
Persyaratan Teknis. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak 
memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi prasarana dan sarana 
pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana: 
1) Kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau 
2) Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat. 
 

6. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan 
Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup: 

a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan 
Teknis. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan 
persyaratan teknis merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana 
persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak 
memadai sebagai berikut: 
1) Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau 

rumah tangga; 
2) Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, 

recycle) pada skala lingkungan; 
3) Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan 
4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. 
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b. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis. 
Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis 
merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan 
perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
1) Pewadahan dan pemilahan domestik; 
2) Pengumpulan lingkungan; 
3) Pengangkutan lingkungan; dan 
4) Pengolahan lingkungan. 

c. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 
Sehingga. Terjadi Pencemaran Lingkungan Sekitar oleh Sampah, Baik 
Sumber Air Bersih, Tanah Maupun Jaringan Drainase. Tidak terpeliharanya 
sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi 
pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, 
tanah maupun jaringan drainase merupakan kondisi dimana pemeliharaan 
sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik 
berupa: 
1) Pemeliharaan rutin; dan/atau 
2) Pemeliharaan berkala. 

 
7. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran 

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup 
ketidaktersediaan sebagai berikut: 
a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran. Ketidaktersediaan 

prasarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis 
merupakan kondisi dimana tidak tersedianya: 
1) Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, 

sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, 
reservoir air, mobil tangki air dan hidran); 

2) Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan 
pemadam kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran 
di lokasi; 

3) Sarana komunikasi yang terdiri dari alat-alat yang dapat dipakai 
untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat 
maupun kepada Instansi Pemadam Kebakaran; dan/atau 

4) Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah 
diakses. 
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b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran. Ketidaktersediaan sarana 
proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi 
dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi: 
1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 
2) Kendaraan pemadam kebakaran; 
3) Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau 
4) Peralatan pendukung lainnya. 

 
8. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Ketersediaan RTH 

Kriteria kekumuhan ditinjau dari ketidaktersediaan RTH sebagai Pelayanan 
Publik, apakah tersedia lahan bagi pengembangan RTR dan Pemanfaatan ruang 
terbuka eksisting seperti Lapangan Olah Raga, Kuburan, Sempadan sungai dan 
lainnya sebagai RTH. Contoh formulasi penilaian lokasi dapat dilihat pada tabel 
berikut ini. 

Tabel 3.1. Formulasi Penentuan Skala Prioritas Penanganan 

Nilai Keterangan 

Berbagai Kemungkinan Klasifikasi 

A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

Kondisi Kekumuhan 

60-80 Kumuh berat X X X X X X             

38-59 Kumuh 
sedang 

      X X X X X X       

16-37 Kumuh 
ringan 

            X X X X X X 

Legalitas Lahan 

(+) Status lahan 
legal 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  

(-) Status lahan 
tidak legal 

 X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Pertimbangan Lain 

11-15 Pertimbanga
n lain tinggi 

X X     X X     X X     

6-10 Pertimbanga
n lain 
sedang 

  X X     X X     X X   

1-5 Pertimbanga
n lain 
rendah 

    X X     X X     X X 

Skala Prioritas 
Penanganan 

1 1 4 4 7 7 2 2 5 5 8 8 3 3 6 6 9 9 

Sumber: Lampiran 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa: 
1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan: 

a. Kumuh berat bila memiliki nilai 60 – 80; 
b. Kumuh sedang bila memiliki nilai 38 – 59; dan 
c. Kumuh ringan bila memiliki nilai 16 – 37; 

2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki: 
a. Pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11 – 15; 
b. Pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6 – 10; dan 
c. Pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1 – 5; 

3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki: 
a. Status tanah legal bila memiliki nilai positif (+); dan 
b. Status tanah tidak legal bila memiliki nilai negatf (-). 
Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan 

klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu: 
a. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan 

status tanah legal; 
b. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan 

status tanah tidak legal; 
c. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan 

status tanah legal; 
d. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan 

status tanah tidak legal; 
e. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan 

status tanah legal; 
f. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan 

status tanah tidak legal; 
g. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan 

status tanah legal; 
h. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan 

status tanah tidak legal; 
i. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, 

dan status tanah legal; 
j. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, 

dan status tanah tidak legal; 
k. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, 

dan status tanah legal; 
l. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, 

dan status tanah tidak legal; 
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m. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan 
status tanah legal; 

n. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan 
status tanah tidak legal; 

o. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, 
dan status tanah legal; 

p. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, 
dan status tanah tidak legal; 

q. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, 
dan status tanah legal; dan 

r. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, 
dan status tanah tidak legal. 
Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala 

prioritas penanganan, sebagai berikut: 
a. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2; 
b. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;  
c. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;  
d. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;  
e. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;  
f. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4; 
g. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;  
h. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6; dan 
i. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6. 
 

Tabel 3.2 Skoring Penentuan Kawasan Prioritas pada Kawasan Kumuh 
Kalanganyar 

No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 

A. Identifikasi Kondisi Kekumuhan  

1 Kondisi 
Bangunan 
Gedung 

a. Ketidak 
teraturan 
bangunan 

1. Tidak memenuhi 
ketentuan tata 
bangunan dalam 
RDTR, meliputi 
pengaturan 
bentuk,besaran,pe
rletakan dan 
tampilan 
bangunan pada 
suatu zona 

67,29% 
bangunan 
pada lokasi 
tidak 
memiliki 
keteratura
n 

3 

2. Tidak memenuhi 
ketentuan tata 
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 

bangunan dan tata 
kualitas lingkungan 
dalam 
RTBL,meliputi 
pengaturan blok 
bangunan, kapling, 
bangunan 
ketinggian dan 
evaluasi lantai, 
konsep identitas 
lingkungan, 
konsep orientasi 
lingkungan, dan 
wajah jalan 

b. Tingkat 
Kepadatan 
Bangunan 

3. KDB melebihi 
ketentuan RDTR 
atau RTBL 

30,50%ban
gunan 
memiliki 
kepadatan 
tidak 
sesuai 
ketentuan 

1 

4. KLB melebihi 
ketentuan dalam 
RDTR atau RTBL 

5. Kepadatan 
bangunan yang 
tinggi pada lokasi 
yaitu : 

6. Untuk Kota 
Metropolitan dan 
kota besar ≥ 250 
unit/Ha 

7. Untuk kota sedang 
dan kota kecil ≥ 
200 unit/Ha 

c. Ketidak 
sesuaian 
dengan 
persyaratan 
teknis 
bangunan 

Kondisi bangunan 
pada lokasi tidak 
memenuhi 
persyaratan : 

34,48% 
bangunan 
pada lokasi 
tidak 
memenuhi 
persyarata
n teknis 

1 

8. Pengendalian 
dampak 
lingkungan 

9. Pembangunan 
bangunan gedung 
diatas atau 
dibawah tanah,air 
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 

dan 
prasarana/sarana 
umum 

10. Keselamatan 
bangunan 
gedung (BG) 

11. Kenyamana
n (BG) 

12.  Kemudahan 
(BG) 

2 Kondisi jalan 
lingkungan 

a. Cakupan 
pelayanan 
jalan 
lingkungan 

13. Sebagian 
lokasi perumahan 
atau permukiman 
tidak terlayani 
dengan jalan 
lingkungan sesuai 
dengan ketentuan 
teknis 

14,1%area 
tidak 
terlayani 
oleh 
jaringan 
jalan 
lingkungan 

1 

b. Kualitas 
permukaan 
jalan 
lingkungan 

14. Sebagian 
atau seluruh jalan 
lingkungan terjadi 
kerusan 
permukaan jalan 
pada lokasi 
perumahan atau 
permukiman 

20% area 
memiliki 
kualitas 
permukaa
n jalan 
yang buruk 

1 

3 Kondisi 
penyediaan 
air minum 

a. Ketidaktersedi
aan akses 
aman air 
minum 

15. Masyarakat 
pada lokasi 
perumahan/perm
ukiman tidak 
dapat mengakses 
air minum yang  
memiliki kualitas 
tidak 
berwarna,berbau 
dan tidak berasa 

40% 
Populasi 
tidak 
dapat 
mengakses 
air minum 
yang aman 

1 

b. Tidak 
terpenuhinya 
kebutuhan air 
minum 

16. Kebutuhan 
air minum lokasi 
perumahan/perm
ukiman tidak 
mencapai minimal 
sebanyak 60 

100% 
Populasi 
tidak 
terpenuhi 
air minum 
yang 

5 
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 

liter/orang/hari minimalny
a 

4 Kondisi 
Drainase 
lingkungan 
 

a. Ketidak 
mampuan 
mengalirkan 
limpasan 

17. Jaringan 
drainase 
lingkungan tidak 
mampu 
mengalirkan 
limpasan air 
sehingga 
menimbulkan 
genangan dengan 
tinggi lebih dari 
30cm selama lebih 
dari 2 kali setahun 

32% area 
terjadi 
genangan>
30cm, > 2 
jam dan > 
2 x 
setahun 

1 

b. Ketidaktersedi
an drainase 

18. Tidak 
tersedianya 
saluran drainase 
lingkungan pada 
lingkungan 
perumahan atau 
permukiman yaitu 
saluran tersier 
atau lokal 

16% area 
tidak 
tersediaan 
drainase 
lingkungan 

1 

c. Ketidak 
terhubungan 
dengan sistem 
drainase 
perkotaan 

19. Saluran 
drainase 
lingkungan tidak 
terhubung dengan 
saluran pada 
hirarki diatasnya 
sehingga 
menyebabkan air 
tidak dapat 
mengalir dan 
menimbulkan 
genangan 

0% 
drainase 
lingkungan 
tidak 
terhubung 
dengan 
hirarki di 
atasnya 

0 

d. Tidak 
terpeliharanya 
drainase 

Tidak 
dilaksanakannya 
pemeliharaan saluran 
drainase lingkungan 
pada lokasi 
perumahan atau 
permukiman baik : 

75% area 
memiliki 
drainase 
lingkungan 
yang kotor 
dan 
berbau 

5 
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 

20. Pemeliharaa
n rutin 

21. Pemeliharaa
n berkala 

e. Kualitas 
konstruksi 
drainase 

22. Kualitas 
konstruksi 
drainase buruk, 
karena berupa 
galian tanah tanpa 
material pelapis 
atau penutup 
maupun karena 
telah terjadi 
kerusakan 

65% area 
memiliki 
kualitas 
konstruksi 
drainase 
lingkungan 
buruk 

3 

5 Kondisi 
pengolahan 
air limbah 

a. Sistem 
pengolahan air 
limbah tidak 
sesuai dengan 
standar teknis 

23. Pengolahan 
air limbah pada 
lokasi 
perumahan/perm
ukiman tidak 
memiliki sistem 
yang memadai, 
yaitu kakus/kloset 
yang tidak 
terhubung dengan 
tangki septik baik 
secara 
individual/domesti
k, komunal 
maupun terpusat 

75% area 
memiliki 
sistem air 
limbah 
yang tidak 
sesuai 
standar 
teknis  

5 

b. Prasarana dan 
sarana 
pengolahan air 
limbah tidak 
sesuai dengan 
persyaratan 
teknis 

Kondisi prasarana 
dan sarana air limbah 
pada lokasi 
perumahan atau 
permukiman dimana 
: 

75% area 
memiliki 
sarpras air 
limbah 
tidak 
sesuai 
persyarata
n teknis 

5 

24. Kloset leher 
angsa tidak 
terhubung dengan 
tangki septik 

25. Tidak 
tersedianya sistem 
pengolahan 
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 

limbah setempat 
atau terpusat 

6 Kondisi 
pengolahan 
persampahan 

a. Prasarana dan 
sarana 
persampahan 
tidak sesuai 
dengan 
persyaratan 
teknis 

Prasarana dan sarana 
persampahan pada 
lokasi 
perumahan/permuki
man tidak sesuai 
dengan persyaratan 
teknis yaitu : 

90% Area 
memiliki 
Sarpras 
pengolaha
n 
persampah
an yang 
tidak 
memenuhi 
persyarata
n teknis 

5 

1. Tempat sampah 
dengan pemilihan 
sampah pada skala 
domestik atau 
rumah tangga 

2. Tempat 
pengumpulan 
sampah (TPS) atau 
TPS 3R (reduce, 
reuse, recicle) 
pada skala 
lingkungan 

3. Gerobak sampah 
atau truk sampah 
pada lingkungan 

4. Tempat 
pengolahan 
sampah terpadu 
(TPST) pada skala 
lingkungan 

b. Sistem 
pengolahan 
persampahan 
yang tidak 
sesuai standar 
teknis 

Pengolahan 
persampahan pada 
lingkungan 
perumahan/permuki
man tidak memenuhi 
persyaratan sebagai 
berikut : 

90%  area 
memiliki 
sistem 
persampah
an tidak 
sesuai 
standar 

5 

1. Pewadaan dan 
pemilihan 
domestik 

2. Pengumpulan 
lingkungan 

3. Pengangkutan 
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 

lingkungan 

4. Pengolahan 
lingkungan 

c. Tidak 
terpeliharanya 
sarana dan 
prasarana 
pengolahan 
persampahan 

Tidak dilakukannya 
pemeliharaan sarana 
dan prasarana 
pengolahan 
persampahan pada 
lokasi 
perumahan/permuki
man, baik : 

90%  Area 
memiliki 
Sarpras 
yang tidak 
terpelihara 

5 

5. Pemeliharaan 
rutin 

6. Pemeliharaan 
berkala 

7 Kondisi 
proteksi 
kebakaran 

a. Ketidaktersedi
aan prasarana 
proteksi 
kebakaran 

Tidak tersedianya 
prasarana proteksi 
kebakaran pada 
lokasi yaitu: 

100% Area 
tidak 
memiliki 
prasarana 
proteksi 
kebakaran  

5 

1. Pasokan air 

2. Jalan lingkungan 

3. Sarana komunikasi 

4. Data sistem 
proteksi kebakaran 
lingkungan 

5. Bangunan pos 
kebakaran 

b. Ketidaktersedi
annya sarana 
proteksi 
kebakaran  

Tidak tersedianya 
sara proteksi 
kebakaran pada 
lokasi yaitu ; 

100% Area 
tidak 
memiliki 
prasarana 
proteksi 
kebakaran  

5 

1. Alat pemadam api 
ringan (APAR) 

2. Mobil pompa 

3. Mobil tangga 
sesuai kebutuhan 

4. Peralatan 
pendukung lainnya 

8 RTH Ketidaktersediaan 
RTH 

Tidak Lahan Untuk 
Pembangunan RTH 

75% Area 
tidak 
memiliki 

5 
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 

RTH 

B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN 

1. Legalitas 
Lahan 

1. Kejelasan 
Status 
Penggunaan 
Lahan 

Kejelasan terhadap 
status penggunaan 
lahan berupa : 

Keseluruha
n lokasi 
memiliki 
kejelasan 
status 
penguasaa
n lahan, 
baik milik 
sendiri 
atau milik 
pihak lain 

(+) 

1. Kepemilikan 
sendiri, dengan 
bukti dokumen 
sertifikat hak atas 
tanah atau bentuk 
dokumen 
keterangan status 
tanah lainnya yang 
sah, atau 

2. Kepemilikan pihak 
lain (termasuk 
milik adat/ulayat) 
dengan bukti izin 
pemanfaatan 
tanah dari 
pemegang hak 
atas tanah atau 
pemilik tanah 
dalam bentuk 
perjanjian tertulis 
antara pemegang 
hak atas tanah 
atau pemilik 
tanah. 

Keseluruha
n lokasi 
berada 
pada zona 
peruntuka
n 
perumaha
n/permuki
man sesuai 
RTR 

(+) 

C. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN 

1 Pertimbanga
n Lain 

1. Nilai Strategis 
Lokasi 

Pertimbangan letak 
lokasi perumahan 
atau permukiman 
pada : 

Lokasi 
terletak 
pada 
fungsi 
strategis 
Kabupaten
/ kota 

5 

1. Fungsi Strategis 
kabupaten/kota 

2. Bukan fungsi 
strategis 
kabupaten/kota 

2. Kependudukan Pertimbangan 
kepadatan penduduk 
pada lokasi 

Penduduk 
pada 
Lokasi 

5 
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 

perumahan atau 
permukiman pada : 

sebesar 
>202  
Jiwa/Ha 1. Rendah yaitu 

kepadatan 
penduduk 
dibawah 150 
jiwa/Ha 

2. Sedang yaitu 
kepadatan 
penduduk antara 
151-200 jiwa/ha 

3. Tinggi yaitu 
kepadatan jumlah 
penduduk antara 
201-400 jiwa/ha 

4. Sangat padat yaitu 
kepadatan 
penduduk diatas 
400 jiwa/ha 

1. Kondisi Sosial, 
Ekonomi dan 
Budaya 

Pertimbangan 
potensi yang dimiliki 
lokasi perumahan 
atau permukiman 
berupa : 

Lokasi 
memiliki 
potensi 
sosial, 
ekonomi 
dan 
budaya 
untuk 
dikembang
kan atau 
dipelihara 
Terutama 
Sebagai 
Penunjang 
Wisata  

5 

1. Potensi sosial yaitu 
tingkat partisipasi 
masyarakat dalam 
mendukung 
pembangunan 

2. Potensi ekonomi 
yaitu adanya 
kegiatan ekonomi 
tertentu yang 
bersifat strategis 
bagi masyarakat 
setempat. 
Kawasan Wisata 

3. Potensi budaya 
yaitu adanya 
kegiatan atau 
warisan budaya 
tertentu yang 
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai 

dimiliki 
masyarakat 
setempat 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 

Berdasarkan analisis penentuan prioritas kawasan permukiman kumuh 
Desa Kalanganyar tersebut dapat disimpulkan penilaian sebagai berikut. 

 
Tabel 3.3 Skoring Hasil Penilaian Kawasan Kumuh Kalanganyar 

No Penilaian Jumlah Skoring 

A Identifikasi Kondisi Kekumuhan 63 

B Identifikasi Legalitas Lahan (+) 

C Identifikasi Pertimbangan Lain 15 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 

Tabel 3.4 Skala Prioritas Kawasan Kumuh Kalanganyar 

Nil
ai 

Keteran
gan 

Berbagai Kemungkinan Klasifikasi 

A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

A
5 

A
6 

B
1 

B
2 

B
3 

B
4 

B
5 

B
6 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
5 

C
6 

Kondisi Kekumuhan 

60-
80 

Kumuh 
berat 

X                  

38-
59 

Kumuh 
sedang 

                   

16-
37 

Kumuh 
ringan 

                  

Legalitas Lahan 

(+) Status 
lahan 
legal 

X                  

(-) Status 
lahan 
tidak 
legal 

                  

Pertimbangan Lain 

11-
15 

Pertimb
angan 
lain 

X                  
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tinggi 

6-
10 

Pertimb
angan 
lain 
sedang 

                  

1-5 Pertimb
angan 
lain 
rendah 

                  

Skala 
Prioritas 

Penanganan 

1                  

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 
Berdasarkan tabel skala prioritas tersebut di atas, maka Kawasan 

Kalanganyar masuk dalam klasifikasi lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan 
lain tinggi dan status lahan legal. Berdasarkan Klasifikasi tersebut pula, dapat 
ditentukan skala prioritas penanganan Kawasan Kumuh Kalanganyar adalah 
sebagai Prioritas 1. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, selanjutnya 
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dikelompokkan 
dalam berbagai klasifikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. 

 
Tabel 3.5 Rekapitulasi Hasil Skoring Kawasan Kumuh Kalanganyar 

No. Aspek Kriteria 
Nilai Tingkat 
Kekumuhan 
Kalanganyar 

Identifikasi Kondisi Kekumuhan 

1 
Kondisi 
Bangunan 
Gedung 

a. Ketidak Teraturan Bangunan 3 

b. Tingkat Kepadatan Bangunan 1 

c. Kualitas Bangunan yang tidak 
Memenuhi  Syarat 

1 

2 
Kondisi Jalan 
Lingkungan 

a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan 1 

b. Kualitas Permukaan Jalan 
Lingkungan 

1 

3 Kondisi 
Penyediaan 
Air Minum 

a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum 
(Kualitas) 

1 

b. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air 5 
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No. Aspek Kriteria 
Nilai Tingkat 
Kekumuhan 
Kalanganyar 

Minum (Kuantitas) 

4 

Kondisi 
Drainase 
Lingkungan 

a. Ketidakmampuan mengalirkan 
Limpasan air (genangan) 

1 

b. Ketidak tersediaan drainase 1 

c.Ketidak terhubungan dengan sistem 
drainase perkotaan 

0 

d. Tidak Terpeliharanya drainase 5 

e. Kualitas Konstruksi  Darinase 3 

5 
Kondisi 
Pengelolaan 
Air Limbah 

a. Sistem Pengelolaan Air Limbah tidak 
sesuai standar teknis 

5 

b. Prasarana dan sarana pengelolaan 
air limbah tidak sesuai dengan 
persyaratan teknis 

5 

6 

Pengelolaan 
Persampahan 

a.Prasarana dan Sarana persampahan 
tidak sesuai dengan persyaratan teknis 

5 

b. Sistem Pengelolaan persampahan 
yang tidak sesuai standar teknis 

5 

c.Tidak terpeliharanya sarana dan 
prasarana pengelolaan persampahan 

5 

7 
Kondisi 
Proteksi 
Kebakaran 

a. Ketidaktersediaan Prasarana 
proteksi Kebakaran 

5 

b. Ketidaktersediaan sarana proteksi 
kebakaran 

5 

8 RTH Ketidaktersediaan RTH 5 

Jumlah 63 

 60-80 Kumuh Berat  

 38-59 Kumuh Sedang  

 16-37 Kumuh Ringan  

Pertimbangan Lain 

1  Nilai Strategi Lokasi 5 

2  Kependudukan 5 

3  Sosial Ekonomi dan Budaya 5 

Jumlah 15 

 11 – 15 Pertimbangan lain tinggi  

 6 – 10 Pertimbangan lain sedang  
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No. Aspek Kriteria 
Nilai Tingkat 
Kekumuhan 
Kalanganyar 

 1 – 5 Pertimbangan lain rendah  

Identifikasi Legalitas Lahan 

 (+) Status Lahan Legal  

 (-) Status Lahan Tidak Legal  

 Klasifikasi  A1 

 Skala 
Prioritas 

 1 

 

B. PERUMUSAN KEBUTUHAN PENANGANAN BERDASARKAN ISU DAN 
PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH 

1. Analisis Proyeksi Penduduk Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar 
Analisis proyeksi penduduk pada kawasan kumuh Desa Kalanganyar 

dilakukan untuk mengetahui keadaan wilayah pada masa yang akan datang 
berdasarkan pada keadaan jumlah penduduk. Faktor jumlah penduduk ini 
secara langsung akan mempengaruhi ketersediaan lahan pada kawasan 
perencanaan apakah dapat menampung dengan baik seluruh kegiatan yang 
dibutuhkan masyarakat atau tidak. Secara umum analisis proyeksi penduduk di 
Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar mengacu pada jumlah penduduk secara 
time series lima tahun dari sebelum tahun perencanaan hingga dilakukan 
proyeksi hingga 20 tahun kedepan. Untuk mengetahui secara mendasar 
keadaan jumlah penduduk pada lima tahun sebelum tahun perencanaan di 
Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut. 
 
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Eksisting Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar Tahun 

2014-2018 

Wilayah 
Perencanaa

n 
Tahun 

Jumlah 
Pendudu
k (jiwa) 

Jumlah 
KK 

Laju 
Pertumbuhan 

Penduduk 
(%) 

Kepadata
n 

Penduduk 
(Jiwa/Ha) 

Kawasan 
Kumuh Desa 
Kalanganyar 

2014 3907 781   205,63 

2015 3707 741 -0,4 195,11 

2016 4018 804 0,622 211,47 

2017 4070 814 0,104 214,21 

2018 3852 770 -0,436 202,74 
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Sumber: Profil Desa Kalanganyar dan KCDA Kecamatan Labuan, 2015-2019 
 

 
Gambar 3.1 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar 

Sumber: Profil Desa Kalanganyar dan KCDA Kecamatan Labuan, 2015-2019 
 

Berdasarkan pada data tersebut diketahui laju pertumbuhan penduduk di 
Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar dapat dikatakan fluktuatif dimana pada 
tahun 2014-2015 terjadi pengurangan jumlah penduduk sebesar 0,4% dan 
pada tahun 2017-2018 sebesar 0,43% sedangkan pada tahun-tahun lain 
mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Berdasarkan pada fakta 
tersebut maka metode analisis yang digunakan dalam melakukan analisis 
proyeksi penduduk di Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar adalah menggunakan 
metode analisis regresi linier. Formulasi metode analisis proyeksi penduduk 
regresi linier antara lain: 

Pt = a + bx 
Keterangan   :  

Pt  =  Jumlah penduduk daerah yang diselidiki pada tahun t. 
x  =  Nilai yang diambil dari variabel bebas. 
a,b  =  Konstanta 
Nilai a dan b dapat dicari dengan metode selisih kuadrat minimum 

 
Maka hasil analisis proyeksi penduduk Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar 

berdasarkan pada metode analisis regresi linier untuk tahun proyeksi 20 tahun 
yang akan datang dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut ini. 
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Tabel 3.7 Hasil Analisis Proyeksi Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar 

Wilayah 
Perencan

aan 

Tahu
n 

Jumlah 
Penduduk  

(Jiwa) 

Jumla
h KK 

Laju 
Pertumbuhan 
Penduduk (%) 

Kepadatan 
Penduduk 
(Jiwa/Ha) 

Kawasan 
Kumuh 
Desa 
Kalangany
ar 

Jumlah Penduduk Eksisting 

2014 3907 781   205,63 

2015 3707 741 -0,4 195,11 

2016 4018 804 0,622 211,47 

2017 4070 814 0,104 214,21 

2018 3852 770 -0,436 202,74 

Jumlah Penduduk Tahun Proyeksi 

2019 3936 787 0,1682 207,16 

2024 4037 807 0,2024 212,49 

2029 4164 833 0,253 219,15 

2034 4290 858 0,253 225,81 

2039 4417 883 0,253 232,46 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 

 
Gambar 3.2 Grafik Jumlah Penduduk Proyeksi Kawasan Kumuh Desa 

Kalanganyar 
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2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Rumah Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar 
Analisis kebutuhan perumahan bertujuan untuk secara terperinci 

mengetahui kebutuhan akan rumah berdasarkan pada hasil analisis proyeksi 
penduduk di Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar. Sarana perumahan 
merupakan sarana tempat bernaung masyarakat baik individu maupun 
kelompok yang disediakan di setiap kawasan budidaya terbangun. Dalam 
penerapan pembangunannya, perumahan merupakan sarana utama yang 
direncanakan karena sifatnya yang utama sebagai pemenuh kebutuhan primer. 
Sarana permukiman memiliki jenis yang berbeda baik dalam luasnya maupun 
dalam fungsinya. Dalam tahapan analisis kebutuhan sarana perumahan 
terdapat tingkatan jenis perumahan menurut tingkat kebutuhan dan tingkat 
kemampuan ekonomi penduduk. Dalam penyediaannya, analisis ini 
menggunakan asumsi rasio perencanaan bangunan perumahan berdasarkan 
pada jenis rumah yang berada diwilayah perencanaan dimana umumnya 
rumah yang ditemui memiliki luas kavling sebesar 70 m2. Maka berdasarkan 
pada hal tersebut hasil analisis kebutuhan perumahan di Kawasan Kumuh Desa 
Kalanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
 
Tabel 3.8 Hasil Analisis Kebutuhan Rumah Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar 

Wilayah 
Perencanaan 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk 
(Jiwa) 

Jumlah 
KK 

Proyeksi 
Kebutuhan 

Penambahan 
Rumah 
(Unit) 

Proyeksi 
Kebutuhan 

Lahan 
Perumahan 

(Ha) 

Kawasan 
Kumuh Desa 
Kalanganyar 

Jumlah Penduduk Eksisting 

2014 3907 781 - - 

2015 3707 741 - - 

2016 4018 804 - - 

2017 4070 814 - - 

2018 3852 770 770 - 

Jumlah Penduduk Tahun Proyeksi 

2019 3936 787 17 0,12054 

2024 4037 807 37 0,26222 

2029 4164 833 63 0,43932 

2034 4290 858 88 0,61642 

2039 4417 883 113 0,79352 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
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3. Analisis Proyeksi Kebutuhan Jaringan Air Bersih Kawasan Kumuh Desa 
Kalanganyar 
Secara umum perhitungan kebutuhan air bersih pada kawasan penelitian 

didasarkan pada kriteria perencanaan yang dikeluarkan Direktorat Jendral 
Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum tahun 1996 serta Standar Pelayanan 
Minimum Berdasarkan Kepmen Perumahan dan Prasarana wilayah No. 
534/KPTS/M/2001 dimana didalamnya menyebutkan bahwa dalam 
penyediaan kebutuhan air bersih pada masyarakat terdapat dua metode 
penyaluran yaitu melalui pipa sambungan rumah atau SR dan pipa sambungan 
hidran umum atau HU. Perbandingan jumlah pengguna SR dan KU pada 
cakupan permukiman atau yang dikenal dengan kebutuhan domestik yang 
tertera pada pedoman tersebut adalah 60% pengguna SR berbanding dengan 
40% pengguna KU. Selanjutnya untuk mengetahui kebutuhan air bersih 
fasilitas-fasilitas lain yang selanjutnya dikenal dengan kebutuhan non domestik 
merupakan 20% dari total kebutuhan air bersih domestik. Rumus yang 
digunakan dalam perhitungan kebutuhan air bersih antara lain: 

a. Kebutuhan Air Domestik 
 

∑                                                            

      
 

 
b. Kebutuhan Air Non-Domestik 

 
                                                        

                                 
 

c. Ketentuan Lain: 
1) 1 KU mampu melayani : 100 jiwa 
2) Kebutuhan air non domestik : 20% kebutuhan domestik 
3) Asumsi kebutuhan air bersih (SR) : 150 l/orang/hari 
4) Asumsi kebutuhan air bersih (KU) : 30 l/orang/hari 
 

Untuk lebih jelasnya mengenai standar kriteria yang digunakan dalam 
melakukan analisis kebutuhan air bersih berdasarkan Direktorat Jendral Cipta 
Karya Dinas Pekerjaan Umum tahun 1996 serta Standar Pelayanan Minimum 
Berdasarkan Kepmen Perumahan dan Prasarana wilayah No. 
534/KPTS/M/2001 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.9 Kriteria Perencanaan Air Bersih 

Uraian 

Kategori Kota Berdasarkan Jumlah Penduduk (jiwa) 

> 1.000.000 
500.000 

s/d 
1.000.000 

100.000 
s/d 

500.000 

20.000 
s/d 

100.000 
< 20.000 

Kota 
Metropolitan 

Kota 
Besar 

Kota 
Sedang 

Kota 
Kecil 

Desa 

Konsumsi Unit 
Sambungan 

> 150 150 – 120 90 – 120 80 – 120 60 – 80 
Rumah (SR) 
(liter/org/hari) 

Konsumsi Unit 
Hidran (HU) 20 – 40 20 – 40 20 – 40 20 – 40 20 – 40 

(liter/org/hari) 

Konsumsi unit 
non domestik 

    

- 

  

- 

a. Niaga Kecil 
(liter/unit/
hari) 

600 – 900 600 – 900 600 

b. Niaga 
Besar 
(liter/unit/
hari) 

1000 – 5000 
1000 – 
5000 

1500 

c. Industri 
Besar 
(liter/detik
/ha) 

0.2 – 0.8 0.2 – 0.8 0,2 – 0,8 

d. Pariwisata 
(liter/detik
/ha) 

0.1 – 0.3 0.1 – 0.3 0,1 – 0,3 

Kehilangan Air 
(%) 

20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 - 30 

Faktor Hari 
Maksimum 

1.15 – 1.25 
* harian 

1.15 – 
1.25 
* harian 

1.15 – 
1.25 
* harian 

1.15 – 
1.25 
* harian 

1.15 – 
1.25 
* harian 

Faktor Jam 
Puncak 

1.75 – 2.0 
* hari maks 

1.75 – 2.0 
* hari 
maks 

1.75 – 
2.0 
* hari 

1.75 
* hari 
maks 

1.75 
* hari 
maks 
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maks 

Jumlah Jiwa Per 
SR (Jiwa) 

5 5 5 5 5 

Jumlah Jiwa Per 
HU (Jiwa) 

100 100 100 
100 – 
200 

200 

Sisa Tekan Di 
penyediaan 

10 10 10 10 10 
Distribusi 
(Meter) 

Jam Operasi 
(jam) 

24 24 24 24 24 

Volume 
Reservoir (% 
Max Day 
Demand) 

15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 15 - 25 

 

SR : HU 
50:50:00 
s/d 
80:20:00 

50:50:00 
s/d 
80:20:00 

80:20:00 70:30:00 70:30:00 

Cakupan 
Pelayanan (%) 

90 90 90 90 70 

Sumber: Kepmen Perumahan dan Prasarana wilayah No. 534/KPTS/M/2001 
 
Maka berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, hasil analisis 

proyeksi kebutuhan air bersih di Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar dapat 
dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 3.10 Hasil Analisis Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kawasan Kumuh Desa 

Kalanganyar 

N
o. 

Keterangan Satuan 
Tahun Rencana 

20
19 

20
24 

20
29 

20
34 

20
39 

Kebutuhan Domestik             

1 Target Penduduk Jiwa 
39
36 

40
37 

41
64 

42
90 

44
17 

2 
% Penduduk Terlayani Saluran 
Rumah (SR) 

% 
60
% 

60
% 

60
% 

60
% 

60
% 

3 
% Penduduk Terlayani Kran 
Umum (HU) 

% 
40
% 

40
% 

40
% 

40
% 

40
% 
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4 Kebutuhan Air Bersih (SR) 
Liter/orang
/hari 

80 80 80 80 80 

5 Kebutuhan Air Bersih (HU) 
Liter/orang
/hari 

40 40 40 40 40 

6 
Jumlah Penduduk Terlayani 
SR 

Jiwa 
23
62 

24
22 

24
98 

25
74 

26
50 

7 
Jumlah Penduduk Terlayani 
HU 

Jiwa 
15
74 

16
15 

16
66 

17
16 

17
67 

8 
Jumlah Unit yang Diperlukan 
SR 

Unit 
47

2 
48

4 
50

0 
51

5 
53

0 

9 
Jumlah Unit yang Diperlukan 
HU 

Unit 16 16 17 17 18 

10 Kebutuhan Air Bersih SR Liter/detik 
2,1

9 
2,2

4 
2,3

1 
2,3

8 
2,4

5 

11 Kebutuhan Air Bersih HU Liter/detik 
0,7

3 
0,7

5 
0,7

7 
0,7

9 
0,8

2 

Total Kebutuhan Debit Air 
Domestik 

Liter/detik 
2,9

2 
2,9

9 
3,0

8 
3,1

8 
3,2

7 

Kebutuhan Debit Non Domestik Liter/detik 
0,5

8 
0,6

0 
0,6

2 
0,6

4 
0,6

5 

Total Kebutuhan Debit Air 
Keseluruhan 

Liter/detik 
3,5

0 
3,5

9 
3,7

0 
3,8

1 
3,9

3 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 
4. Analisis Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kawasan Kumuh 

Desa Kalanganyar 
Analisis kebutuhan pengelolaan persampahan di wilayah kajian yaitu 

Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar bertujuan untuk mengetahui volume 
timbulan sampah yang terjadi akibat sisa kegiatan masyarakat serta 
mengetahui jumlah kebutuhan armada pengangkut persampahan yang 
melayani kawasan penelitian. Perhitungan volume timbulan sampah yang 
dihasilkan penduduk kawasan penelitian dilakukan dengan pengasumsian 
bahwa setiap penduduk menghasilkan volume timbulan sampah pada setiap 
harinya sebesar 2,5 liter. Lalu pada masa pengumpulan sampah di TPS volume 
sampah mengalami kepadatan dengan rasio kepadatan 1,2. Selanjutnya untuk 
mengetahui kebutuhan jumlah armada pengangkut sampah pada kawasan 
penelitian dilakukan dengan menentukan jenis armada pengangkut dengan 
kapasitas tampung yang berbeda menurut jenisnya. Analisis persampahan di 
kawasan perencanaan berupa perhitungan timbunan sampah yang dihasilkan 
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serta kebutuhan sarana dan prasarana persampahan. Adapun perhitungan 
timbunan sampah menggunakan rumus berikut: 
a. Timbulan Sampah Domestik, dengan asumsi timbulan sampah sebanyak 

2,5 liter/hari/orang: 
Timbulan Sampah =  ∑                                      

 
b. Kebutuhan Sarana Pengangkut dan Pengumpul Sampah, tergantung jenis 

sarana tersebut 

Sarana Pengumpul = 
                      

                       
 

 
Sehingga hasil analisis timbulan sampah beserta kebutuhan sarana 

pengumpul dan pengangkut sampah di Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar 
dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
 

Tabel 3.11 Hasil Analisis Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan 
Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar 

N
o 

Keterangan Satuan 
Volume Sampah (m3/hari) 

2019 
202

4 
202

9 
203

4 
203

9 

Volume Timbulan Sampah 

1 Jumlah Penduduk Jiwa 
3936 

403
7 

416
4 

429
0 

441
7 

2 
Volume Sampah yang 
Dihasilkan 

Liter/or
ang/har
i 

9840
,25 

100
93,2

5 

104
09,5

0 

107
25,7

5 

110
42,0

0 

3 
Volume Timbulan 
Sampah yang 
Dipadatkan 

m3 11,8
1 

12,1
1 

12,4
9 

12,8
7 

13,2
5 

Kebutuhan Armada Pengangkut  

1 
Gerobak Pengangkut 
(1m3) 

Unit 12 12 12 13 13 

2 TPS (10m3) Unit 1 1 1 1 1 

3 
Container Pengangkut 
(25 m3) 

Unit 0 0 0 1 1 

Jumlah Armada Pengangkut Unit 13 14 14 15 15 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
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5. Analisis Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kawasan Kumuh 
Desa Kalanganyar 
Ketersediaan prasarana atau jaringan pengelolaan air limbah pada suatu 

wilayah, secara tidak langsung memiliki kedudukan yang sangat penting 
sebagai penjamin kesehatan masyarakat termasuk wilayah Pulau Marampit. 
Sistem pengelolaan air limbah sendiri secara jenis terbagi menjadi dua jenis 
pengelolaan menurut lokasi pengelolaannya yaitu sistem pengelolaan onsite 
(berada pada lokasi langsung dan bersifat individual secara pengelolaan) dan 
sistem pengelolaan offsite (tidak berada pada lokasi langsung akan tetapi 
dikumpulkan untuk selanjutnya dikelola secara komunal melalui suatu jaringan 
perpipaan). Secara umum dari kedua jenis sistem tersebut jenis pengelolaan 
secara komunal dinilai lebih baik secara nilai ekonomi, perawatan, dan 
pengendalian karena dapat dikelola bersama ataupun diatur oleh pemerintah 
daerah. Berdasarkan hal tersebut dalam melakukan analisis pengelolaan air 
limbah, jumlah pelayanan pengelolaan berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 
60% dari total jumlah penduduk menggunakan sistem onsite dan 40 % dari 
total jumlah penduduk diarahkan menggunakan sistem offsite.  

Selanjutnya dalam penyediaan MCK Umum sebelumnya dibutuhkan 
penetapan jenis MCK Umum yang akan disediakan. Berdasarkan pada SNI 03-
2399-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum, kapasitas 
pelayanan MCK Umum dapat didasarkan pada jumlah ruangan yang 
dibutuhkan dalam mengakomodir kegiatan mandi, cuci, dan kakus. Ruangan 
MCK tersebut dalam penyediaannya dapat difungsikan sebagai satu kesatuan 
maupun beberapa ruangan berbeda. Mengacu pada karakteristik daerah 
Kawasan Permukiman Kumuh Desa Kalanganyar jenis MCK Umum yang cocok 
dalam penyediaan diwilayah perencanaan merupakan jenis MCK dengan 
banyaknya ruangan mencapai 4-5 ruangan, atau berdasarkan pada SNI 03-
2399-2002 melingkupi kapasitas pelayanan 161-200 orang. Untuk lebih 
jelasnya mengenai hasil analisis kebutuhan pengelolaan air limbah pada 
wilayah kajian, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

62 |  Pencegahan Peningkatan Pemukiman Kumuh 

Tabel 3.12 Hasil Analisis Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Air Limbah  
Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar 

No
. 

Keterangan 
Satua

n 

Tahun Rencana 

2019 2024 2029 2034 2039 

Jumlah Penduduk 
Keseluruhan 

Jiwa 
3936 4037 4164 4290 4417 

Sistem Offsite             

1 
% Penduduk 
Terlayani Saluran 
Rumah (SR) 

% 60% 60% 60% 60% 60% 

2 

Jumlah 
Penduduk 
Terlayani Jiwa 2362 2422 2498 2574 2650 

3 
Debit Air Bersih 
Rata-Rata 

l/hari 
35424

9 
36335

7 
37474

2 
38612

7 
39751

2 

4 
Debit Air Limbah 
Rata-Rata (80% 
dari debit air) 

l/hari 
28339

9 
29068

6 
29979

4 
30890

2 
31801

0 

5 
Kebutuhan IPAL 
(volume 150 
m3/hari) 

Unit 2 2 2 2 2 

Sistem Onsite             

1 
% Penduduk 
Terlayani Saluran 
Rumah (SR) 

% 40% 40% 40% 40% 40% 

2 

Jumlah 
Penduduk 
Terlayani Jiwa 1574 1615 1666 1716 1767 

3 

Kebutuhan 
Sistem 
Pengelolaan 
Individual (1 unit 
per 5 jiwa 
penduduk) 

KK 315 323 333 343 353 

Penyediaan MCK 
Umum 

            

1 % Penduduk % 30% 30% 30% 30% 30% 
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Terlayani MCK 
Umum 

2 
Kebutuhan MCK 
Umum (170 Jiwa 
/Unit) 

Unit 7 7 7 8 8 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 

C. KEBUTUHAN PENANGANAN SKALA KAWASAN 
Program penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kalanganyar untuk 

mencapai target 100-0-100 pada tahun yang akan datang, maka diperlukan 
konsep dan strategi penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan kawasan 
atau dilihat dari skala prioritas   kawasan. Konsep penanganan yang menjadi 
fokus utamanya yaitu pada 8 (delapan) indikator yang digunakan dalam 
menilai suatu kawasan diantaranya: bangunan, jalan lingkungan, air bersih, 
drainase, limbah, persampahan, RTH dan proteksi kebakaran. Untuk lebih jelas 
mengenai konsep penanganan permukiman kumuh Kalanganyar dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini. 
 

Tabel 3.13 Kebutuhan Penanganan Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar 

Wilayah 
Perencan

aan 

Aspek 
yang 

Diamati 
Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan 

Pencegahan Peningkatan 

Kawasan 
Permuki

man 
Kumuh 

Desa 
Kalangan

yar 

Bangunan 
Gedung 

1. 644 unit 
bangunan/ 
rumah yang 
tidak memiliki 
keteraturan 

2. 287  unit 
bangunan 
memiliki 
kepadatan 
tidak sesuai 
ketentuan 
(luas kawasan 
dengan 
kepadatan ≥ 
250 unit/Ha 
untuk kota 
besar dan ≥ 

4. Perum
usan aturan 
bangunan 

5. sosialis
asi mengenai 
kesehatan 
lingkungan 
perumahan 

6. Perbaikan 
Lingkungan 

7. Pelebaran 
Jalan 

8. Peningkatan 
KDB 

9. Perbaikan 
Lingkungan  
 



 

64 |  Pencegahan Peningkatan Pemukiman Kumuh 

Wilayah 
Perencan

aan 

Aspek 
yang 

Diamati 
Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan 

Pencegahan Peningkatan 

200 unit/Ha 
untuk kota 
sedang /Kecil) 

3. 330 unit 
bangunan yang 
tidak 
memenuhi 
syarat teknis 
bangunan 
(kecukupan 
luas, 
keamanan, 
kenyamanan, 
kesehatan,kem
udahan) 

Jalan 
Lingkunga

n 

10. Luas 
area yang 
belum 
terlayani 
prasarana jalan 
lingkungan 
(jalan 
lingkungan 
atau gang 
dengan 
struktur 
beton/paving/
aspal) yaitu 2,7 
Ha 

11. Panjang 
jalan dengan 
pemukaan 
jalan rusak 
(yang sudah 
terstruktur 
aspal/paving 

12. Pemeli
haraan jalan 
secara 
berkala   

Pembangunan 
dan 
Peningkatan 
Kualitas 
perkerasan 
jalan 
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Wilayah 
Perencan

aan 

Aspek 
yang 

Diamati 
Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan 

Pencegahan Peningkatan 

block/beton) 
yaitu 726,4 
meter 

Air 
Minum 

13. 1915 
jiwa penduduk 
yang tidak 
terakses air 
minum yang 
berkualitas (air 
bersih tidak 
berbau dan 
tercemar) 

14. 4785  
jiwa penduduk 
yang belum 
terpenuhi 
kebutuhan air 
minum secara 
kualitas (60 
liter/hari) 

15. Pemeli
haraan 
Prasarana 
dan sarana 
Jaringan Air 
Bersih secara 
berkala  

16. Sosialis
asi mengenai 
kesehatan air 
bersih  

Optimalisasi dan 
pengembangan  
jaringan PAM 

Drainase 
Lingkunga

n 

17. Luas 
area yang 
terkena 
genangan 
(Genangan 
dengan >30cm, 
>2 jam, > 2x 
per tahun) 
adalah 7,08 Ha 

18. Luas 
area yang tidak 
terlayani/tidak 
tersedia 
saluran/draina
se lingkungan 
yaitu 3,2 Ha 

22. Menyu
sun dokumen 
teknis 
pengelolaan 
sistem 
drainase 
permukiman 

23. Sosialis
asi kepada 
masyarakat 
mengenai 
sistem 
drainase 
lingkungan 

24. Pemban
gunan saluran 
baru  

25. Peningk
atan kualitas   
prasarana 
drainase 
lingkungan 
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Wilayah 
Perencan

aan 

Aspek 
yang 

Diamati 
Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan 

Pencegahan Peningkatan 

19. Panjang 
saluran 
drainase yang 
tidak tersedia 
yaitu 520 
meter 

20. Panjang 
saluran 
drainase yang 
tidak 
dipelihara 
(drainase 
lingkungan 
kotor dan 
berbau) yaitu 
1584 meter 

21. Panjang 
saluran 
drainase 
dengan 
kualitas 
konstruksi 
buruk memiliki 
panjang 1245 
meter 

Pengelola
an Air 

Limbah 

26. Luas 
area yang 
sistem 
pengolahan air 
limbahnya 
tidak sesuai 
dengan 
standar teknis 
yang berlaku 
yaitu 13,3 Ha 

27. Luas 

28. Menyu
sun dokumen 
teknis 
pengelolaan 
air limbah 
permukiman 

29. penyul
uhan terkait 
sanitasi 

Pembuatan 
septic tank 
comunal dan 
pervaikan 
septctank 
individu 
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Wilayah 
Perencan

aan 

Aspek 
yang 

Diamati 
Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan 

Pencegahan Peningkatan 

area yang 
prasarana dan 
sarana 
pengolahan air 
limbahnya 
tidak 
memenuhi 
persyaratan 
teknis yaitu 
13,3 Ha 

Pengelola
an 

Persampa
han 

30. 17,1 Ha luas 
area yang 
tidak 
memiliki 
sarpras 
persampaha
n sesuai 
syarat teknis 
dengan 
pendekatan 
3R (Reuse, 
Reduce, 
Recyclcle) 

31. 17,1 Ha luas 
area dengan 
sistem 
pengolahan 
sampah yang 
tidak standar 
(pewadahan, 
pengumpula
n, 
pengangkuta
n dan 
pengolahan 

32. 17,1 Ha 

33. Menyusun 
dokumen 
teknis 
pengelolaa
n sampah 
perkotaan 

34. Peningkata
n 
pengetahu
an 
masyarakat 
terkait 
pengolaha
n sampah  

Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas 
pelayanan 
pengelolaan 
persampahan  
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Wilayah 
Perencan

aan 

Aspek 
yang 

Diamati 
Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan 

Pencegahan Peningkatan 

luas area yang 
sarana dan 
prasarana 
pengolahan 
sampahnya 
tidak 
terpelihara 
baik melalui 
pemeliharaan 
rutin maupun 
berkala 

RTH 35. 19 Ha luas 
area yang 
tidak RTH 

 

36. Sosialisasi 
mengenai 
pentingnya 
RTH 

Pembanguna
n RTH 
lingkungan 

Sistem 
Proteksi 

Kebakara
n 

37. 19 Ha luas 
area yang 
tidak 
memiliki 
sistem 
pengamanan 
secara aktif 
dan pasif 

38. 19 Ha luas 
area yang 
tidak 
memiliki 
pasokan air 
untuk 
kebutuhan 
proteksi 
kebakaran 

39. Sosialisasi 
dan 
edukasi 
masyarakat 
mengenai 
pencegaha
n dan 
penanggul
angan 
bencana 
kebakaran 

Pembuatan 
sistem 
proteksi 
kebakaran 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 



 

   

 

 

 
 

TINJAUAN KEBIJAKAN 
 

A. TINJAUAN KEBIJAKAN SEKTORAL 
2. Kebijakan Perumahan dan Permukiman Berdasarkan UU No. 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
a. Pengertian Permukiman dan Kawasan Permukiman 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian 
yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, 
sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 
kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan kawasan 
permukiman adalah 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. 

Sedangkan kawasan permukiman adalah 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. Terdapat 
hunian berdasarkan tipe wujud fisik arsitektural dibedakan atas: 
1. Hunian Tidak Bertingkat 

Hunian tidak bertingkat adalah bangunan rumah yang bagian huniannya 
berada langsung di atas permukaan tanah, berupa rumah tunggal, rumah 
kopel dan rumah deret. Bangunan rumah dapat bertingkat dengan 
kepemilikan dan dihuni pihak yang sama. 
 
 



 

70 |  Pencegahan Peningkatan Pemukiman Kumuh 

2. Hunian Bertingkat 
Hunian bertingkat adalah rumah susun (rusun) baik untuk golongan 
berpenghasilan rendah (rumah susun sederhana sewa), golongan 
berpenghasilan menengah (rumah susun sederhana) dan maupun 
golongan berpenghasilan atas (rumah susun mewah ≈ apartemen). 
Bangunan rumah bertingkat dengan kepemilikan dan dihuni pihak yang 
berbeda dan terdapat ruang serta fasilitas bersama. 

 
Tabel 4.1 Penggolongan Sarana Hunian 

Penggolong
an Hunian 

Berdasarkan Wujud Fisik 
Arsitektural 

Berdasarkan Keterjangkauan Harga 

Jenis 
Penyediaan 
Fasilitas 
Penunjang 

Jenis 
Target Pasar 
Pemakai 

Kepemilikan 

Hunian 
Tidak 
Bertingkat 

Rumah 
tunggal 

Berupa sarana 
lingkungan 
bersama 

  Privat/sewa 

Rumah kopel Privat/sewa 

Rumah deret Privat/sewa 

Hunian 
Bertingkat 

Rumah susun Berupa fasilitas 
bersama dalam 
bangunan 
hunian 

Rumah susun 
sederhana 
sewa 

Gol. 
Ekonomi 
rendah 

Sewa 

Rumah susun 
sederhana 

Gol. 
Ekonomi 
menengah 

Privat/sewa 

Rumah susun 
mewah 

Gol. 
Ekonomi 
tinggi 

Privat/sewa 

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan 
Perumahan di Perkotaan 
 

b. Pengertian Perumahan dan Permukiman Kumuh 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, pengertian perumahan dan permukiman kumuh 
adalah: 
1) Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan 

kualitas fungsi sebagai tempat hunian 
2) 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. 
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Bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat memiliki 
pengertian bahwa suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami 
penurunan kualitas yaitu memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun 
sosial budaya serta tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak 
bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. Ciri permukiman kumuh 
merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang 
sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. 
Selain itu tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, 
jalan, air limbah dan sampah. 

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian 
masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan 
prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar 
kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana 
air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang 
terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Ciri-ciri pemukiman kumuh, 
seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan adalah: 
a. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai. 
b. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruangnya 

mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin. 
c. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam 

penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga 
mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan 
ekonomi penghuninya. 

d. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup 
secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, 
yaitu terwujud sebagai: 
1) Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena 

itu dapat digolongkan sebagai hunian liar. 
2) Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau 

sebuah RW. 
3) Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT 

atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan 
hunian liar. 

e. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen, 
warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang 
beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat 
pemukiman kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas 
kemampuan ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut. 
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f. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang bekerja 
di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan di sektor 
informil. 
Berdasarkan salah satu ciri diatas, disebutkan bahwa permukiman kumuh 
memiliki ciri “kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan 
ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin”. 
Penggunaan ruang tersebut berada pada suatu ruang yang tidak sesuai 
dengan fungsi aslinya sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, 
seperti muncul pada daerah sempadan untuk kebutuhan Ruang Terbuka 
Hijau. Keadaan demikian menunjukkan bahwa penghuninya yang kurang 
mampu untuk membeli atau menyewa rumah di daerah perkotaan 
dengan harga lahan/bangunan yang tinggi, sedangkan lahan kosong di 
daerah perkotaan sudah tidak ada. Permukiman tersebut muncul dengan 
sarana dan prasarana yang kurang memadai, kondisi rumah yang kurang 
baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan 
penghuni. Dengan begitu, permukiman yang berada pada kawasan SUTET, 
semapadan sungai, semapadan rel kereta api, dan sempadan situ/danau 
merupakan kawasan permukiman kumuh. Ciri-ciri permukiman atau 
daerah perkampungan kumuh dan miskin dipandang dari segi sosial 
ekonomi adalah sebagai berikut: 

g. Sebagian besar penduduknya berpenghasilan dan berpendidikan rendah, 
serta memiliki sistem sosial yang rentan. 

h. Sebagian besar penduduknya berusaha atau bekerja di sektor informal 
Lingkungan permukiman, rumah, fasilitas dan prasarananya di bawah 
standar minimal sebagai tempat bermukim, misalnya memiliki: 
1) Kepadatan penduduk yang tinggi > 200 jiwa/km2; 
2) Kepadatan bangunan > 110 bangunan/Ha; 
3) Kondisi prasarana buruk (jalan, air bersih, sanitasi, drainase, dan 

persampahan); 
4) Kondisi fasilitas lingkungan terbatas dan buruk, terbangun < 20% dari 

luas persampahan; 
5) Kondisi bangunan rumah tidak permanen dan tidak memenuhi syarat 

minimal untuk tempat tinggal; 
6) Permukiman rawan terhadap banjir, kebakaran, penyakit dan 

keamanan; dan 
7) Kawasan permukiman dapat atau berpotensi menimbulkan ancaman 

(fisik dan non fisik) bagi manusia dan lingkungannya. 
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3. Kebijakan Perumahan dan Permukiman Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, terdapat urusan pembagian pemerintahan bidang 
perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut. 
 
Tabel 4.2 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman 

No Sub Urusan Pemerintah 
Pusat 

Daerah Provinsi Daerah 
Kabupaten/Kota 

1 Perumahan  Penyediaan 
rumah bagi 
masyarakat 
berpenghasilan 
rendah (MBR). 

 Penyediaan 
dan rehabilitasi 
rumah korban 
bencana 
nasional. 

 Fasilitasi 
penyediaan 
rumah bagi 
masyarakat 
yang terkena 
relokasi 
program 
Pemerintah 
Pusat. 

 Pengembangan 
sistem 
pembiayaan 
perumahan 
bagi MBR. 

 Penyediaan 
dan 
rehabilitasi 
rumah korban 
bencana 
provinsi. 

 Fasilitasi 
penyediaan 
rumah bagi 
masyarakat 
yang terkena 
relokasi 
program 
Pemerintah 
Daerah 
provinsi. 

 Penyediaan dan 
rehabilitasi 
rumah korban 
bencana 
kabupaten/kota. 

 Fasilitasi 
penyediaan 
rumah bagi 
masyarakat yang 
terkena relokasi 
program 
Pemerintah 
Daerah 
kabupaten/kota. 

 Penerbitan izin 
pembangunan 
dan 
pengembangan 
perumahan. 

 Penerbitan 
sertifikat 
kepemilikan 
bangunan 
gedung (SKBG). 

2 Kawasan 
Permukiman 

 Penetapan 
sistem kawasan 
permukiman. 

 Penataan dan 
peningkatan 

Penataan dan 
peningkatan 
kualitas 
kawasan 
permukiman 

 Penerbitan izin 
pembangunan 
dan 
pengembangan 
kawasan 
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kualitas 
kawasan 
permukiman 
kumuh dengan 
luas 15 (lima 
belas) ha atau 
lebih. 

kumuh dengan 
luas 10 
(sepuluh) ha 
sampai dengan 
di bawah 15 
(lima belas) ha. 

permukiman. 

 Penataan dan 
peningkatan 
kualitas kawasan 
permukiman 
kumuh dengan 
luas di bawah 10 
(sepuluh) ha. 

3 Perumahan 
dan 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh 

- - Pencegahan 
perumahan dan 
kawasan 
permukiman 
kumuh pada 
Daerah 
kabupaten/kota. 

4 Prasarana, 
Sarana, dan 
Utilitas 
Umum (PSU) 

Penyelenggaraan 
PSU di lingkungan 
hunian dan 
kawasan 
permukiman. 

Penyelenggaraa
n permukiman. 

Penyelenggaraan 
PSU perumahan. 

5 Sertifikasi, 
Kualifikasi, 
Klasifikasi, 
dan 
Registrasi 
Bidang 
Perumahan 
dan 
Kawasan 
Permukiman 

Sertifikasi, 
kualifikasi, 
klasifikasi, dan 
registrasi bagi 
orang atau badan 
hukum yang 
melaksanakan 
perancangan dan 
perencanaan 
rumah serta 
perencanaan PSU 
tingkat 
kemampuan 
besar. 

Sertifikasi dan 
registrasi bagi 
orang atau 
badan hokum 
yang 
melaksanakan 
perancangan 
dan 
perencanaan 
rumah serta 
perencanaan 
PSU tingkat 
kemampuan 
menengah. 

Sertifikasi dan 
registrasi bagi 
orang atau badan 
hokum yang 
melaksanakan 
perancangan dan 
perencanaan 
rumah serta 
perencanaan 
prasarana, sarana 
dan utilitas umum 
PSU tingkat 
kemampuan kecil. 

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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Pendanaan dan pembiayaan urusan pemerintahan untuk bidang 
perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 4.1 Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 
Sumber: UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
 
4. Kebijakan Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 
Berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) tahun 2005 – 2025, sasaran pokok pembangunan nasional RPJPN 
2005-2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan 
berkeadilan yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi 
dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang 
didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang 
berkelanjutan, efisien, dan akun tabel untuk mewujudkan kota tanpa 
permukiman kumuh. Pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat dan 
mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah: 
a. Melakukan reformasi secara serentak, khususnya yang berkaitan dengan 

perpajakan, retribusi/biaya perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang, 
sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga 
dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; 

b. Menyempurnakan pola subsidi sektor perumahan yang tepat sasaran, 
transparan, akun tabel, dan pasti, khususnya subsidi bagi masyarakat 
berpendapatan rendah; 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah didanai dari dan atas beban 

APBD 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat di daerah didanai 

dari dan atas beban APBN 

Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

dilakukan secara terpisah dari administrasi 
pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. 
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c. Mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha agar 
berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan; dan 

d. Melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah 
melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk 
pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok 
masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah. 

 
Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan 

tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan 
juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 
 

 
Gambar 4.2 Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berdasarkan 

RPJPN  Tahun 2005-2025 
Sumber: Kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman,2016 

 
Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah 

mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap 
pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun1945. Membangun perumahan dan kawasan 
permukiman merupakan agenda pembangunan nasional yang tercantum 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 
2019 dengan fokus pemerintah dalam meningkatkan standar hidup MBR 40% 
terbawah. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, 
pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada 
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pencapaian sasaran pokok salah satunya adalah terwujudnya pembangunan 
yang lebih merata dan berkeadilan yang ditandai dengan terpenuhinya 
kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana 
pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem 
pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akun 
tabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Terpenuhinya 
kebutuhan kota tanpa permukiman kumuh harus ditunjang dengan sarana 
prasarana yang memadai dan maju, diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan 

fungsi air sebagai sumber daya sosial (social goods) dan sumber daya 
ekonomi (economic goods) yang seimbang melalui pengelolaan yang 
terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; 

b. Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan 
ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan; 

c. Pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mendorong 
terciptanya masyarakat berbasis informasi (knowledge-based society); 

d. Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan 
diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk 
meningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi; dan 

e. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk 
mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan 
sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, 
pariwisata, dan jasa. 

 

 
Gambar 4.3 Definisi Hunian Layak Berdasarkan RPJPN Tahun 2005-

2025 
Sumber: Kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman,2016 
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Indikator rumah tidak layak huni dilihat dari kondisi atap, kondisi dinding, 
kondisi lantai, kepadatan, sanitasi, dan air minum. 
 

Tabel 4.3 Indikator Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan RPJPN Tahun 2005-
2025 

No 
Indikator Rumah Tidak Layak 
Huni 

Persentase RTLH sesuai Indikator 
(%) 

2011 2016 

1 Kondisi atap 9,48 10,77 

2 Kondisi dinding 1,47 1,59 

3 Kondisi lantai 10,39 6,90 

4 Kepadatan 12,51 9,36 

5 Sanitasi 32,03 20,66 

6 Air minum 35,42 28,86 

Sumber: Kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman,2016 
 

 

Gambar 4.4 Grafik RTLH Secara Nasional Tahun 2016 
Sumber: Kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman, 2016 

 

Pada tahun 2016, kondisi atap dan kondisi dinding RTLH mengalami 
kenaikan sedangkan kondisi lantai, kepadatan, sanitasi, dan air minum 
mengalami penurunan. Target akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019 
adalah terpenuhinya 100% kebutuhan air minum kawasan permukiman. 
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Tabel 4.4 Target Akses Air Minum dan Sanitasi Berdasarkan RPJPN 2005-2025 

No Sektor 2016 Target 2019 

1 Air Minum 71,14% 100% 

2 Sanitasi (Air Limbah Domestik) 

- Akses Layak 67,20% 85% 

- Akses Dasar 9,17% 15% 

- Buang Air Besar Sembarangan 11,08% 0% 

3 Pengelolaan Sampah 
(Pengangkutan) 

46% 80% 

Sumber: Kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman, 2016 
 

 
Gambar 4.5 Grafik Akses Air Minum dan Sanitasi Secara Nasional Tahun 2016 
Sumber: Kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman, 2016 
 

Akses air minum meningkat setiap tahun dimulai sejak tahun 2007 sampai 
2016. Adanya SDGs (sumber air yang aman menyebabkan tantangan dalam 
penyediaan air minum dan sanitasi meningkat. Keterjangkauan masyarakat 
terhadap kemampuan membeli rumah dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.5 Keterjangkauan Masyarakat terhadap Kemampuan Membeli Rumah 
Secara Nasional Tahun 2016 

Detail 
Rumah 
Tangga 

Pendapatan RT 
per Bulan (jt 
Rp) 

Kapasitas 
Membayar per 
Bulan (jt Rp) 

Estimasi Harga 
Rumah 
Terjangkau 
Hanya dengan 
Pinjaman (jt 
Rp) 

Estimasi Harga 
Rumah 
Terjangkau 
dengan 
Pembayaran 
Uang Muka (jt 
Rp) 

10 13,9 5,6 463,0 661,0 

9 7,0 2,6 216,0 209,0 

8 5,2 1,8 99,0 110,0 

7 4,2 1,5 74,0 82,0 

6 3,6 1,1 44,0 49,0 

5 3,1 0,9 38,0 43,0 

4 2,6 0,7 18,0 19,0 

3 2,1 0,5 13,0 14,0 

2 1,8 0,4 6,7 6,8 

1 1,2 0,1 2,3 2,3 

Sumber: Kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman, 2016 
 

Tujuan, target, dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan 
berdasarkan RPJPN 2005 – 2025 dapat dilihat pada gambar berikut. 

 
Gambar 4.6  Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, 2005-2025 
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5. Kebijakan Perumahan dan Permukiman Berdasarkan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 

Program dan pembangunan kawasan kumuh terangkum dalam strategi RPJMN 
2015 – 2019 sebagai berikut. 
 

 
Gambar 4.7 Strategi Pembangunan Kawasan Kumuh Berdasarkan RPJMN 

Tahun 2015-2019 
Sumber: Rencana Jangka Menengah Nasional, 2015-2019 

 
Beberapa program perumahan dan kawasan permukiman dalam 

mencapai target pembangunan PKP hingga saat ini dapat dilihat pada gambar 
berikut. 
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Gambar 4.8 Program Pembangunan PKP Pusat 

Sumber: Kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman, 2016 
 

Berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, rencana aksi daerah dalam 
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada gambar 
berikut. 
 

 
Gambar 4.9 Rencana Aksi Daerah dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan 
Sumber: Kebijakan Nasional Perumahan dan Permukiman, 2016 
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6. Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan 
Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program 
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 
Program Kota Tanpa Kumuh atau “KOTAKU” merupakan salah satu 

program yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
sebagai “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh 
yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, 
termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, 
masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU sendiri bermaksud 
untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman 
kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para 
pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta 
mengedepankan partisipasi masyarakat. KOTAKU diharapkan menjadi 
“platform kolaborasi” yang mendukung penanganan permukiman kumuh 
melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, 
penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan 
dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk 
mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh. 

 
b. Dasar Penanganan 

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang 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, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan 
yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dari 
pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut: 
1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman; 
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki 

kepadatan tinggi; 
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk 

bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai 
berikut: 
a. Jalan Lingkungan; 
b. Drainase Lingkungan, 
c. Penyediaan Air Bersih/Minum; 
d. Pengelolaan Persampahan; 
e. Pengelolaan Air Limbah; 
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f. Pengamanan Kebakaran; dan 
g. Ruang Terbuka Publik. 

 
Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria 

dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik 
pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik 
seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb. 

 
c. Cakupan 

Program KOTAKU terdiri dari komponen-komponen berikut dalam rangka 
pencapaian tujuannya: 
1) Pengembangan kelembagaan, strategi, dan kebijakan; 
2) Pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat 

termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh 
yang terintegrasi; 

3) Pendanaan investasi untuk infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang 
terdiri atas: 
a. Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota, termasuk dukungan 

pusat pengembangan usaha di kabupaten/kota terpilih. 
b. Pembangunan Kawasan Permukiman Baru untuk Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) 
c. Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan 

penghidupan berkelanjutan. 
4) Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis; dan 
5) Dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi 

darurat bencana. 
Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang 

dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang 
sudah ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. 
Cakupan kerja penanganan permukiman kumuh dalam Program KOTAKU 
berdasarkan kondisi kualitas permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi 
tiga pola penanganan, yang mengacu kepada Undang-Undang No. 1 tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu: 
a. Pencegahan 

Tindakan pencegahan kumuh dilakukan untuk mencegah tumbuh dan 
berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru. Tindakan 
pencegahan meliputi pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan 
masyarakat. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian 
terhadap perizinan (misal: izin prinsip, izin lokasi, izin mendirikan 
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bangunan, dan izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan), 
standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan 
dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan 
kawasan permukiman melalui pendampingan dan  pelayanan informasi. 

b. Peningkatan Kualitas 
Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat 
dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, 
peremajaan, dan permukiman kembali (perhatikan ketentuan khusus 
terkait konsolidasi tanah dan pemukiman kembali pada Kerangka Kerja 
Pengelolaan Dampak Sosial dan Lingkungan atau dalam Petunjuk 
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Dampak Sosial). 

c. Pengelolaan 
1. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas 

perumahan dan permukiman secara berkelanjutan; 
2. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya; 

3. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik 
dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas 
masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan 

4. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber 
pendanaan. 
Aspek yang ditangani mencakup seluruh aspek yang diidentifikasi sebagai 

gejala dan penyebab kumuh, baik dari aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan, 
maupun aspek legal yang bertujuan untuk pencapaian visi kota tanpa kumuh. 
 
d. Penyelenggaraan Program 

Penyelenggaraan program terdiri dari persiapan, perencanaan, 
pelaksanaan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupakan wadah kolaborasi 
antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat dan pihak lainnya, 
yang akan dijelaskan secara singkat dalam sub bab pedoman ini beserta 
keluaran dan bentuk kolaborasi dengan tingkat pusat dan provinsi. Sedangkan 
detil metode untuk masing-masing tahapan tingkat kota dan tingkat 
masyarakat dibahas dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat 
Kota dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Masyarakat. 
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Gambar 4.10 Diagram Penyelenggaraan Program KOTAKU Tingkat Kota dan 

Masyarakat 
Sumber: Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh 

 
1. Persiapan 

Di tingkat nasional, tahap ini merupakan langkah awal membangun 
kolaborasi, dengan menyelaraskan visi dan misi yang akan dicapai dalam lima 
tahun, pemahaman tentang kumuh dan mengapa menangani kumuh. 
Tahapan persiapan di tingkat nasional terdiri dari: 
a. Penentuan Kabupaten/Kota Sasaran 

1) Advokasi ke para pemangku kepentingan nasional, daerah dan 
masyarakat; 

2) Lokakarya orientasi tingkat pusat untuk pelaku atau pengelola 
program seperti PMU, CCMU dan Pokja PKP Nasional; 

3) Lokakarya orientasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat 
kabupaten/kota. 

b. Penentuan Kabupaten/Kota Sasaran 
1) Seleksi kabupaten/kota yang memiliki komitmen penanganan 

permukiman kumuh dan kriteria sesuai yang ditentukan Program  
2) Penandatanganan MOU antara Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai 

bukti komitmen akan menyelenggarakan Program KOTAKU 
c. Pengembangan Kebijakan dan Penguatan Kelembagaan  

1) Pengembangan kebijakan, strategi dan peraturan/pedoman yang 
dibutuhkan untuk pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di 
daerah. Bila diperlukan dapat dilakukan studi dan kajian lapangan 
pendukung; 

2) Pengembangan kelembagaan pengelola program seperti PMU, CCMU 
(Central Collaboration Management Unit), Pokja PKP nasional dan 
daerah serta kelembagaan masyarakat; 
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3) Pengembangan sistem informasi terpadu; dan 
4) Penguatan kapasitas kelembagaan dan para pelaku dilaksanakan 

melalui pelatihan untuk para pelaku dan pemangku kepentingan 
nasional. 
 

Ditingkat kabupaten/kota tahap persiapan meliputi: 
a. Penyepakatan MoU antara pemerintah daerah dengan dengan 

pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Program KOTAKU. MoU 
menyepakati indikasi kebutuhan pendampingan kabupaten/kota yang 
bersangkutan, termasuk apakah akan menggunakan rencana penanganan 
permukiman kumuh yang sudah ada (yang memenuhi kriteria minimum 
dan tercantum dalam RPJM), merevisi, atau menyusun yang baru. 

b. Lokakarya Sosialisasi Kabupaten/kota 
c. Penggalangan Komitmen Para Pemangku Kepentingan 
d. Pembentukan atau Penguatan Pokja Penanganan Permukiman kumuh 
e. Komitmen Penyusunan Dokumen RP2KP-KP/SIAP. 

 
2. Perencanaan 

Tahap ini merupakan tahapan yang penting dalam menggunakan sumber 
data dan informasi yang sama dari hasil konsolidasi data berbagai sektor dan 
aktor terkait permukiman dan perumahan. Oleh karena itu tahap perencanaan 
adalah proses kunci dalam menyusun pemecahan masalah bersama dan 
membangun komitmen pemangku kepentingan dalam penanganan 
permukiman kumuh melalui penyusunan rencana penanganan dan 
pencegahan kumuh atau RP2KP-KP/SIAP Kabupaten/kota. Tahap perencanaan 
tingkat kota menghasilkan dokumen RP2KP-KP/SIAP dan Rencana/desain 
kawasan yang disusun secara bertahap sesuai prioritas kawasan yang akan 
ditangani. Tahap perencanaan meliputi: 
a. Persiapan perencanaan 
b. Penyusunan RP2KP-KP/SIAP dan RPLP/NUAP 
c. Penyusunan Rencana Detil/Teknis. 

 
3. Pelaksanaan 

Tahap implementasi baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun 
kegiatan infrastruktur ini terjadi di dalam kabupaten/kota sesuai dengan 
perencanaan yang disusun dalam dokumen rencana penanganan permukiman 
kumuh kabupaten/kota dan perencanaan tingkat kelurahan/desa yang telah 
disahkan oleh pihak yang berwenang. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan 
kegiatan yang tertera di rencana tahunan dan merupakan kegiatan prioritas 
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penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah 
dikoordinasikan sebelumnya. Pelaksanaan mencakup: 

a. Penganggaran di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota untuk 
memastikan keterpaduan dan ketersediaan anggaran sesuai dengan 
rencana investasi yang telah disepakati dalam RP2KP-KP/SIAP, rencana 
kawasan, maupun dokumen lainnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan, 
berdasarkan prioritas dari perencanaan penanganan permukiman kumuh 
tingkat Kab/Kota atau Kelurahan/Desa dengan sumber pembiayaan dari 
APBN, APBD, swadaya masyarakat dan sumber pembiayaan lainnya yang 
sah 

b. Penyusunan DED, pelelangan, konstruksi, dan supervise kegiatan. 
Pelaksana kegiatan infrastruktur skala kabupaten/kota secara kontraktual 
oleh pihak ketiga (kontraktor) dengan pengadaan barang dan jasa oleh 
Satker Provinsi, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku 

c. Sosialisasi, edukasi, pelatihan terkait pemberlakuan Aturan Bersama atau 
aturan lainnya untuk pencegahan kumuh dan Rencana O & P. 
 

4. Keberlanjutan 
Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan 

lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi 
dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari 
tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dimana didalamnya ada 
tahapan monitoring dan evaluasi. Upaya keberlanjutan pada program ini 
diharapkan pada keberlanjutan yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Penyusunan kerangka regulasi 
b. Penguatan Kelembagaan untuk Penganggaran dan Operasional dan 

Pemeliharaan. Pembangunan lembaga pengelola infrastruktur yang telah 
dibangun, misalnya penilik sampah, penilik drainase, kebakaran, 
bangunan, dsb 

c. Pengelolaan Database dan Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan 
Program. 

d. Kegiatan monitoring dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi 
dan GIS yang berbasis website. Sistem informasi mencakup profil kumuh 
di tingkat kabupaten/kota, kawasan, maupun kelurahan sesuai data hasil 
survey baseline maupun SK kumuh, ringkasan RP2KPKP/SIAP dan atau 
RPLP/NUAP, proses dan progress kegiatan peningkatan kualitas maupun 
pencegahan, hasil2 kegiatan infrastruktur, capaian indicator kinerja, 
maupun informasi kelembagaan, pemprograman maupun penganggaran 
di tingkat kabupaten/kota. Tahap evaluasi diselenggarakan dengan 
mengacu pada baseline data, hasil monitoring dan survey khusus untuk 
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studi evaluasi. Evaluasi akan memberikan gambaran pencapaian serta 
rekomendasi sebelum masuk ke siklus selanjutnya. 

 
B. TINJAUAN KEBIJAKAN TERKAIT PENANGANAN KAWASAN KUMUH DESA 

KALANGANYAR 
1. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 07 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 
RJMD (rencana jangka menengah daerah) Kabupaten Pandeglang merupakan 
dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman 
bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) 
tahun mendatang terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 
RPJMD sendiri menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD 
dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan 
kegiatan pembangunan pada jangka waktu 2016-2021. Salah satu isi dari 
RPJMD Kabupaten Pandeglang tahun 2016-2021 diantaranya membahas 
mengenai visi dan misi pembangunan yang dituju selama jangka waktu yang 
disebutkan, yang diantaranya: 
a. Penjabaran Visi 

Visi Kabupaten Pandeglang untuk periode tahun 2016-2021 adalah: 
“Terwujudnya Pandeglang Berkah melalui transformasi harmoni agrobisnis, 
maritim bisnis dan wisata bisnis menuju rumah sehat dan keluarga sejahtera 
2020”. Visi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1) Terwujudnya Pandeglang Berkah: 
Merupakan wujud kebaikan yang bertambah dan berkesinambungan 
bagi segenap masyarakat Kabupaten Pandeglang sebagai hasil dari 
pelaksanaan pembangunan. Disamping itu juga, kata BERKAH 
merupakan motto yang berarti bahwa Kabupaten Pandeglang: Bersih, 
Elok, Ramah, Kuat, Aman dan Hidup, disingkat BERKAH. 

2) Transformasi Harmoni: 
Merupakan perubahan yang selaras, serasi dan seimbang pada sistem 
tata kelola pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat ke arah 
yang lebih baik dengan jalinan kebersamaan dan kedamaian. 

3) Menuju Rumah Sehat 
Yaitu menuju kondisi daerah Kabupaten Pandeglang yang kondusif, 
masyarakatnya terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, akses 
informasi, sanitasi, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan secara 
baik. 

4) Menuju Keluarga Sejahtera 
Yaitu menuju suatu keadaan dimana telah berkurangnya jumlah 
masyarakat miskin, meningkatnya kesempatan kerja, pendapatan dan 
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daya beli masyarakat, serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang 
mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Pandeglang yang 
maju dan mandiri 

Secara umum berdasarkan penjabaran diatas, visi pembangunan 
Kabupaten Pandeglang yang beririsan langsung dengan kegiatan DED 
Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi di Desa Kalanganyar adalah 
pada visi “Menuju Rumah Sehat”. Melalui disusunnya DED Pengangan Kawasan 
Kumuh ini diharapkan output yang dihasilkan akan membantu penuh 
kebutuhan akan penyehatan lingkungan perumahan yang dikategorikan kumuh 
termasuk pada fasilitas-fasilitas penunjangnya. 
 
b. Penjabaran Misi 

Visi tersebut akan diwujudkan dengan melaksanakan misi sebagai berikut: 
1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat; 
2) Membangun konektivitas wilayah; 
3) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian; 
4) Meningkatkan nilai tambah sektor maritim; 
5) Modernisasi pengelolaan potensi wisata; 
6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem 

inovasi daerah. 
Keenam misi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sebagai fondasi lahirnya 

masyarakat Pandeglang yang agamis, sehat, cerdas, bahagia dan 
peduli sesama; 

2) Membangun konektivitas wilayah, dengan menjadikan pergerakan 
masyarakat yang dinamis guna mendorong aktivitas perekonomian 
yang berwawasan lingkungan; 

3) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, dengan meningkatkan 
nilai tambah sektor pertanian, melalui perubahan produksi bahan 
mentah pertanian bergerak menuju industri pertanian dalam 
kerangka agrobisnis; 

4) Meningkatkan nilai tambah sektor maritim, dengan memperbaiki 
pengelolaan tradisional menuju pengelolaan lebih modern melalui 
pendekatan industri dan bisnis; 

5) Modernisasi pengelolaan potensi wisata, dengan meningkatkan 
kualitas destinasi wisata, seni dan budaya, penguatan sumber daya 
manusia serta manajemen pengelolaan objek wisata; 

6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat sistem 
inovasi daerah, dengan menerapkan birokrasi yang bersih dan 
melayani berbasis sistem data dan informasi, serta meningkatkan 
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kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 8 Tahun 2010 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 
Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang 

Tahun 2005-2025 sesuai dengan visi RPJPD adalah: “Pandeglang yang 
Religius, Mandiri dan Sejahtera” Adapun tujuan, sasaran, dan arah kebijakan 
yang terkait dengan pengembangan permukiman dan infrastruktur termuat 
dalam beberapa misi RPJP Kabupaten Pandeglang yaitu: 
a. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian dengan menjadikan Pandeglang 

sebagai daerah yang mandiri berbasis potensi daerah, adapun tujuan, 
sasaran dan kebijakannya adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 4.6 Tujuan, Sasaran, dan Arahan Kebijakan Sekotr Ekonomi 

Tujuan Sasaran Pokok Arah Kebijakan 

Pembangunan 
dan 
pengembangan 
infrastruktur yang 
maju untuk 
menunjang 
pertumbuhan 
ekonomi 

a. Meningkatnya 
optimalisasi 
ketersediaan ruang 
untuk aktivitas 
ekonomi 

b. Penataan pola ruang dan 
struktur ruang agroindustri 
dan aquaindustri  

c. Tersedianya 
infrastruktur daerah  
berupa  sarana dan 
prasarana 
perekonomian yang  
dapat dengan  
mudah diakses oleh 
masyarakat 

d. Penyiapan infrastruktur 
penunjang agroindustri 
dan aquaindustri 

e. Pengembangan dan 
peningkatan jaringan 
infrastruktur yang 
berkualitas 

f. Percepatan pembangunan 
infrastruktur di wilayah 
selatan 

g. Meningkatnya 
infrastruktur 
pendukung 
peningkatan sektor 
pertanian, pariwisata 
dan   dunia usaha 
yang berstandar 
internasional 

h. Peningkatan sistem  dan 
pelayanan infrastruktur 
transportasi yang handal 
dan terintegrasi 

i. Pembangunan jalan-jalan 
baru yang menghubungkan
 sentra produksi dan 
kawasan wisata dengan 
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Tujuan Sasaran Pokok Arah Kebijakan 

pasar 
j. Meningkatkan ketersediaan 

infrastruktur untuk  sumber 
daya  air, irigasi dan pasokan 
energi yang berkelanjutan 

k. Tersedianya 
infrastruktur 
telekomunikasi yang 
efisien dan modern 
  

l. Meningkatkan 
pengembangan sektor 
telekomunikasi yang 
modern dan menjangkau 
seluruh wilayah 
  

Sumber: RPJPD Kabupaten Pandeglang 2005-2025 

b. Mewujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan tetap 
memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, adapun tujuan, sasaran dan 
kebijakannya adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 4.7 Tujuan, Sasaran dan Arahan Kebijakan Pemanfaatan Sektor Sumber 

Daya Alam 

Tujuan Sasaran Pokok Arah Kebijakan 

Pemanfaatan ruang 
yang serasi antara 
penggunaan untuk 
pemukiman, 
kegiatan sosial, 
ekonomi dan 
konservasi 

Terwujudnya 
penataan ruang 
yang selaras, serasi 
dan seimbang 

a. Revitalisasi kawasan kota 
meliputi pengembalian fungsi 
kawasan  

b. Peningkatan kualitas 
lingkungan fisik, sosial, 
budaya serta penataan 
kembali pelayanan fasilitas 
publik 

c. Penerapan manajemen 
perkotaan yang meliputi 
optimalisasi dan 
pengendalian pemanfaatan 
ruang serta peningkatan 
fungsi desa cepat tumbuh di 
sekitar kota 

d. Pelestarian lahan konservasi  

Sumber: RPJPD Kabupaten Pandeglang 2005-2025 
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c. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 3 Tahun 2011 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 

Tinjauan Perda Kabupaten Pandeglang No 03 Tahun 2011 Tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 dalam 
pembahasan kali ini adalah untuk melihat kedudukan Desa Kalanganyar secara 
menyeluruh dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 
2011-2031. Melalui tinjauan ini pula dapat diketahui isu-isu pembangunan 
strategis yang telah ditentukan pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap 
wilayah Kecamatan Labuan khususnya pada wilayah Desa Kalanganyar, 
sehingga mengurangi indikasi adanya tumpang-tindih dalam penanganan dan 
pembangunan. Secara umum pembahasan kali ini akan diberbagai menjadi dua 
pokok pembahasan yaitu rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. 
1) Struktur Ruang 

Pembahasan mengenai rencana struktur ruang yang melingkupi wilayah 
Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan terbagi menjadi rencana pusat wilayah 
dan rencana penanganan jaringan. Secara umum kedudukan Kecamatan 
Kalanganyar dalam sistem pusat wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan 
sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lingkungan) sebagai kawasan perkotaan. Dalam 
kata lain wilayah Kecamatan Labuan diharapkan menjadi wilayah perkotaan 
yang mampu melayani wilayah-wilayah disekitarnya dalam berbagai jenis 
kegiatan sebagai salah satu contohnya adalah sebagai pusat distribusi dan 
koleksi terhadap hasil perekonomian masyarakat menuju wilayah lain. 
Sementara itu dalam rencana pengembangan sistem jaringan prasarana 
wilayah beberapa rencana yang diarahkan dilaksanakan diwilayah Kecamatan 
Labuan, antara lain: 
a. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer/jalan nasional Jln. Raya 

Labuan dan Sp. Labuan – Cibalung; 
b. Pengembangan terminal penumpang Tipe B di Kecamatan Labuan; 
c. Pengembangan jaringan pelayanan lalu intas dan angkutan jalan 

Artabuana Timur – Labuan, Labuan – Caringin – Pasauran, dan Labuan – 
Caringin – Jiput; 

d. Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan laut 
perinti yang melayani pulau-pulau kecil dan terisolir Labuan – Pulau 
Sangiang; 

e. Pengembangan jaringan transportasi kereta api dengan lajur 
Rangkasbitung – Pandeglang – Saketi – Labuan berserta pembangunan 
stasiun kereta api; 

f. Pembangunan pelabuhan laut pengumpan di Kecamatan Labuan dan 
terminal khusus PLTU II; 
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g. Pengembangan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk distribusi 
berupa Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) II Labua dengan kapasitas 
300 MW hingga 400 MW; 

h. Pengembangan transmisi tenaga listrik berupa pengembangan Saluran 
Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 KV dan 150 
VA; 

i. Penyediaan jalur evakuasi bencana alam bencana banjir dan tsunami.  
 
2) Pola Ruang 

Pembahasan mengenai rencana pola ruang yang melingkupi wilayah Desa 
Kalanganyar, Kecamatan Labuan terbagi menjadi pembahasan kawasan 
lindung dan budidaya. Secara umum rencana pola ruang Kabupaten 
Pandeglang yang melingkupi wilayah Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan 
antara lain: 
a. Kawasan Lindung 

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa 
Cekungan Air Tanah (CAT) Labuan 

b. Kawasan Budidaya 
a. Kawasan potensi ternak kecil jenis kambing 
b. Kawasan potensi ternak unggas jenis ayam ras 
c. Kawasan perikanan tangkap berupa ikan kerapu, ikan kakap, dan ikan 

tuna 
d. Kawasan pengolahan hasil perikanan 
e. Pangkalan pendaratan ikan 
f. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi 
g. Kawasan pariwisata Makam Syeh Asnawi Caringin di Kecamatan 

Labuan 
h. Kawasan wisata perkotaan Labuan 
i. Kawasan pertahanan dan keamanan negara Komando Rayon Militer 

10 di Kecamatan Labuan dan pos angkatan laut di Kecamatan Labuan 
 
b. Kebijakan Berdasarkan SK Bupati Pandeglang No. 660/kep.145-Huk/2015 

Secara fisik, kawasan permukiman kumuh Kab. Pandeglang sebagian besar 
memiliki kondisi bangunan dan lingkungan yang tidak sehat, mulai dari 
bangunan permanen sampai semi permanen, tidak tertata dan dengan tingkat 
kepadatan bangunan sedang-padat. Kondisi drainase sering terjadi 
penyumbatan dan terjadi genangan serta rendahnya kualitas layanan 
infrastruktur permukiman seperti pelayanan air minum, pelayanan 
persampahan dan sanitasi permukiman. Kondisi itulah yang menyebabkan 
terjadinya kawasan kumuh di Kabupaten Pandeglang. Pemerintah Kabupaten 
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Pandeglang telah mengeluarkan SK Bupati Pandeglang No. 660/kep.145-
Huk/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman 
Kumuh Kabupaten Pandeglang, dimana terdapat 16 lokasi kawasan 
permukiman kumuh salah satunya berada di Desa Kalanganyar, Kecamatan 
Labuan, Kabupaten Pandeglang dengan luas 12 Ha yang berfungsi sebagai 
kawasan permukiman nelayan. 
 

Tabel 4.8 Lokasi Kawasan Kumuh Kabupaten Pandeglang Berdasarkan SK 
Bupati Pandeglang No. 660/kep.145-Huk/2015 

No 
Kampung/Desa/ 
Kelurahan 

Kecamatan 
Luas 
Kawasan 
(Ha) 

Keterangan 

1 Panimbang Jaya Panimbang 32,26 Kawasan 
Permukiman Nelayan 

2 Kp Cikadu Desa 
Tanjungjaya 

Panimbang 12,00 Kawasan 
Permukiman 
Penunjang Pariwisata 

3 Desa 
Banjarmasin 

Carita 10,37 Kawasan 
Permukiman Nelayan 

4 Desa Carita Carita 12,00 Kawasan 
Permukiman Nelayan 

5 Desa Labuan Labuan 3,35 Kawasan 
Permukiman Nelayan 

6 Desa Teluk Labuan 10,86 Kawasan 
Permukiman Nelayan 

7 Desa Cigondang Labuan 3,12 Kawasan 
Permukiman Nelayan 

8 Desa Caringin Labuan 1,93 Kawasan 
Permukiman Nelayan 

9 Desa 
Kalanganyar 

Labuan 12,00 Kawasan 
Permukiman 
Nelayan 

10 Desa Pagelaran Pagelaran 12,00 Kawasan 
Permukiman 
Penunjang Pertanian 

11 Desa Pangkalan Sobang 29,45 Kawasan 
Permukiman 
Penunjang Pertanian 

12 Desa Sobang Sobang 4,01 Kawasan 
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No 
Kampung/Desa/ 
Kelurahan 

Kecamatan 
Luas 
Kawasan 
(Ha) 

Keterangan 

Permukiman 
Penunjang Pertanian 

13 Desa 
Cikiruhwetan 

Cikeusik 12,00 Kawasan 
Permukiman Nelayan 

14 Desa Tanjungan Cikeusik 1,70 Kawasan 
Permukiman 
Penunjang Pertanian 

15 Desa 
Rancaseneng 

Cikeusik 14,00 Kawasan 
Permukiman 
Penunjang Pertanian 

16 Desa Sidamukti Sukaresmi 16,37 Kawasan 
Permukiman Nelayan 

17 Kel. Juhut Kp. 
Cinyurup 

Karangtanjung 14,00 Kawasan 
Permukiman 
Penunjang Pertanian 

Jumlah 201,42  

Sumber: RPKP-KP Kabupaten Pandeglang, 2017 
 

 
Gambar 4.11 Grafik Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Pandeglang 

Sumber: RPKP-KP Kabupaten Pandeglang, 2017 
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Selengkapnya mengenai tipologi kawasan permukiman kumuh Desa 
Kalanganyar, Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada 
tabel berikut ini. 
 

Tabel 4.9 Kawasan Permukiman Kumuh, Ruang Lingkup dan Tipologi 

No Kawasan 
Ruang Lingkup 
(Desa/Kelurahan) 

Tipologi Kawasan 

1 Panimbang a. Panimbang Jaya 
b. Tanjungjaya 

Permukiman Di Tepi Air 
Tipologi Permukiman pesisir 
pantai merupakan daerah 
nelayan dan wisata pantai yang 
pada akhirnya tumbuh dan 
berkembang secara cepat 
sehingga membentuk suatu 
sistem kota dan pusat 
kegiatannya 

2 Carita c. Banjarmasin  
d. Carita 

Permukiman Di Tepi Air 
Tipologi Permukiman pesisir 
pantai merupakan daerah 
nelayan dan wisata pantai yang 
pada akhirnya tumbuh dan 
berkembang secara cepat 
sehingga membentuk suatu 
sistem kota dan pusat 
kegiatannya 

3 Labuan a. Labuan 
b. Teluk 
c. Cigondang 
d. Caringin 
e. Kalanganyar 

Permukiman Di Tepi Air 
Tipologi Permukiman pesisir 
pantai merupakan daerah 
nelayan dan wisata pantai yang 
pada akhirnya tumbuh dan 
berkembang secara cepat 
sehingga membentuk suatu 
sistem kota dan pusat 
kegiatannya 

4 Pagelaran e. Pagelaran Permukiman Di Dataran 
Rendah Tipologi Permukiman 
yang berada dataran rendah 
dengan kemiringan lereng < 10 
%, maka kegiatan masyarakat 
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dominan bergerak di bidang 
pertanian, perdagangan dan 
jasa serta telah didukung 
prasarana dan sarana yang 
memadai namun mengalami 
penurunan kualitas lingkungan. 

5 Sobang f. Pangkalan 
g. Sobang 

Permukiman Di Dataran 
Rendah Tipologi Permukiman 
yang berada dataran rendah 
dengan kemiringan lereng < 10 
%, maka kegiatan masyarakat 
dominan bergerak di bidang 
pertanian, perdagangan dan 
jasa serta telah didukung 
prasarana dan sarana yang 
memadai namun mengalami 
penurunan kualitas lingkungan. 

6 Cikeusik a. Cikeruhwetan 
b. Tanjungan 
c. Rancaseneng 

Permukiman Di Dataran 
Rendah Tipologi Permukiman 
yang berada dataran rendah 
dengan kemiringan lereng < 10 
%, maka kegiatan masyarakat 
dominan bergerak di bidang 
pertanian, perdagangan dan 
jasa serta telah didukung 
prasarana dan sarana yang 
memadai namun mengalami 
penurunan kualitas lingkungan. 

7 Sukaresmi h. Sidamukti Permukiman Di Tepi Air 
Tipologi Permukiman pesisir 
pantai merupakan daerah 
nelayan dan wisata pantai yang 
pada akhirnya tumbuh dan 
berkembang secara cepat 
sehingga membentuk suatu 
sistem kota dan pusat 
kegiatannya 

8 Karangtanjung i. Juhut Permukiman Di Dataran 
Rendah Tipologi Permukiman 
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yang berada dataran rendah 
dengan kemiringan lereng < 10 
%, maka kegiatan masyarakat 
dominan bergerak di bidang 
pertanian, perdagangan dan 
jasa serta telah didukung 
prasarana dan sarana yang 
memadai namun mengalami 
penurunan kualitas lingkungan. 

Sumber: RPKP-KP Kabupaten Pandeglang, 2017 
 
c. Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2008 
Kriteria dari Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya 
Departemen Pekerjaan Umum dimodifikasi atau ada beberapa kriteria yang 
tidak dicantumkan dalam penilaian oleh peneliti agar dapat memudahkan 
proses pengumpulan data. Kriteria-kriteria tersebut digunakan untuk 
membantu peneliti dalam melakukan penilaian terhadap wilayah objek 
penelitian. Ketentuan RTLH Provinsi Banten berdasarkan pada 7 (tujuh) 
indikator sebagai berikut: 
a. Indikator 1 Kondisi Bangunan Hunian 

Penentuan RTLH berdasarkan kondisi bangunan hunian terdiri dari 
keteraturan bangunan hunian, kepadatan bangunan hunian, dan 
kelayakan bangunan hunian. 
1) Keteraturan bangunan hunian 

Jika keteraturan bangunan di bawah 50% maka dinyatakan rumah 
tidak layak huni. 

2) Kepadatan bangunan hunian 
Variabel kepadatan bangunan terdiri dari luas permukiman, jumlah 
total bangunan hunian, tingkat kepadatan bangunan hunian, dan 
kondisi kepadatan bangunan hunian. 

3) Kelayakan bangunan hunian 
Kondisi bangunan hunian dapat dikategorikan layak adalah jika 
bangunan hunian memiliki luas lantai ≥ 7,2m2/jiwa dan Kondisi atap, 
lantai, dan dinding (aladin) sesuai persyaratan teknis. 

b. Indikator 2 Aksesibilitas Lingkungan 
Penentuan RTLH berdasarkan aksesibilitas lingkungan terdiri dari 
jangkauan jaringan jalan dan persyaratan teknis/kualitas jalan. 
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1) Jangkauan jaringan jalan 
Jangkauan rumah untuk kriteria rumah layak huni adalah semakin 
dekat dengan jaringan jalan 

2) Persyaratan teknis/kualitas jalan 
c. Indikator 3 Jaringan Drainase 

Penentuan RTLH berdasarkan drainase terdiri dari ada/tidak ada 
genangan dan persyaratan teknis/kualitas drainase 

1) Ada/tidak ada genangan 
Jika tidak terjadi genangan maka dinyatakan rumah layak huni dan jika 
terjadi genangan maka rumah tersebut tidak layak huni 

2) Persyaratan teknis/kualitas drinase 
d. Indikator 4 Air Minum 

Penentuan RTLH berdasarkan air minum terdiri dari ketersediaan akses air 
minum dan keterpenuhan kebutuhan air minum/baku. 

1) Ketersediaan akses air minum 
Rumah layak huni adalah rumah yang memiliki ketersediaan akses air 
minum 

2) Keterpenuhan kebutuhan air minum/baku 
e. Indikator 5 Air Limbah/Sanitasi 

Penentuan RTLH berdasarkan air limbah/sanitasi terdiri dari ketersediaan 
akses air limbah, persyaratan teknis air limbah/sanitasi, dan saluran 
pembuangan air limbah rumah tangga. 

1) Ketersediaan akses air limbah 
Rumah layak huni memiliki saluran air limbah dan septik tank yang 
memenuhi syarat. 

2) Persyaratan teknis air limbah/sanitasi 
Rumah layak huni memiliki persyaratan air limbah/sanitasi sesuai 
dengan standar teknis air limbah/sanitasi Provinsi Banten sebagai 
berikut: 

a) Fasilitas tempat buang air besar adalah sendiri atau bersama; 
b) Jenis kloset adalah leher angsa; dan 
c) Tempat pembuangan akhir tinja adalah menggunakan tangki/SPAL. 

4) Saluran pembuangan air limbah rumah tangga 
Saluran pembuangan air limbah rumah tangga harus terpisah dari saluran 
drainase lingkungan agar rumah tersebut dapat dikategorikan layak. 

f. Indikator 6 Persampahan 
Pengelolaan sampah merupakan kegiatan pengurangan dan penanganan 
sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi 
1) Pembatasan timbulan sampah; 
2) Pendauran ulang sampah; dan 
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3) Pemanfaatan kembali sampah 
Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi: 

a) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah 
sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; 

b) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah 
dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau 
tempat pengolahan sampah 3R skala kawasan (TPS 3R) atau tempat 
pengolahan sampah terpadu; 

c) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber 
dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari 
tempat pengolahan sampah 3R terpadu menuju ke tempat 
pemrosesan akhir (TPA) atau tempat pengolahan sampah terpadu 
(TPST); 

d) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan 
jumlah sampah; dan/atau 

e) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah 
dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan 
secara aman. 

g. Indikator 7 Proteksi Kebakaran 
Rumah layak huni harus memiliki sarana/prasarana proteksi kebakaran 
seperti hidran kebakaran, dan lainnya. 
 

C. TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN 
KUMUH KABUPATEN PANDEGLANG 

1. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Daerah (RP4D) 
a. Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman 

Berdasarkan strategi pembangunan perumahan dan permukiman, 
rencana pengembangan perumahan di Kabupaten Pandeglang adalah sebagai 
berikut: 
1) Kecamatan dengan kepadatan penduduk >150 jiiwa/Ha, pembangunan 

rumahnya diarahkan vertikal (bertingkat) (diarahkan di Kecamatan 
Pandeglang, Labuan, dan Panimbang) 

2) Pengembangan perumahan disarankan menyediakan fasilitas sosial 
seperti : TK, SD, Pasar 

3) Pengembang perumahan baru disarankan membuat sumur resapan untuk 
setiap rumah sedangkan untuk skala lingkungan disediakan penampung 
air hujan 

4) Pengembang perumahan disarankan membuat pengolah limbah komunal 
khususnya perumahan < 10 Ha. Hal tersebut berdasarkan kebijakan 
tentang permukiman penduduk. 
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5) Bagi pengembang perumahan besar dengan luas pengembangan lahannya 
> 25 Ha, diharapkan mencari titik-titik lokasi sumber air. Dimana dalam 
pengelolaan sumber air tersebut dilakukan oleh PDAM Kabupaten 
Pandeglang dengan pengembang perumahan. Lokasi-lokasi sumber air 
tersebut yang berada di kawasan pengembang perumahan sebaiknya 
dimanfaatkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau Fasilitas Umum 
(FASUM). Pengembang kawasan perumahan khususnya perumahan 
kavling kecil diharuskan membangun dengan ukuran type 36 dan luas 
lahan minimal 90 m2. 

 
b. Rencana Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman 

Permukiman Rencana Peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan 
beberapa langkah yaitu: 
2. Rehabilitasi 

Yaitu memperbaiki bangunan rumah yang lama yang tidak dihuni dan 
untuk dihuni lagi sebagai tempat tinggal, tanpa merubah dan menambah 
bentuk fisik dan luas ruangan yang telah ada dan menggunakan lahan-
lahan yang tidak subur/produktif untuk perumahan. Program lain yang 
termasuk dalam kegiatan ini adalah program rumah tidak layak huni 
(rutilahu); 

3. Revitalisasi 
Dimaksudkan untuk meningkatkan nilai kesejarahan rumah agar tidak 
hilang setelah adanya penggantian penghuni baru. Revitalisasi dilakukan 
pada kawasan permukiman yang mempunyai nilai strategis sehingga 
diharapkan akan memberikan nilai tambah secara ekonomi, sosial 
maupun estetika. 

4. Peremajaan dan Relokasi 
Peningkatan kualitas permukiman melalui peremajaan dimaksudkan 
untuk meremajakan suatu kawasan permukiman yang telah kumuh 
melalui penataan kembali (melakukan pembongkaran total) 
permukimannya agar diperoleh ruang luar yang diinginkan dan 
peningkatan fisik kondisi permukiman yang jauh lebih baik. Program 
peningkatan kualitas lingkungan yang dapat dilaksanakan antara lain: 
a) Program Peremajaan Kampung (Urban Housing Renewal) 

Program peremajaan kampung untuk kawasan dengan tingkat kumuh 
yang parah, dengan rata-rata kepadatan penduduk kotor adalah 200 
jiwa/Ha. 
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b) Program Perbaikan Kampung (KIP/P2LPK) 
Program kegiatan kampung dikenakan pada permukiman kumuh 
yang tidak terlalu parah, pada desa-desa dengan kepadatan 
bangunan diatas 20 bangunan/Ha 

c) Program Squarters (kumuh Ilegal) 
Program ini dikenakan pada warga yang menempati lahan ilegal. 
Konsepnya adalah melakukan penyadaran akan status hunian mereka 
untuk kemudian dilakukan relokasi pada kawasan permukiman baru 
yang sesuai dengan kemampuan mereka. 

d) Revitalisasi kawasan permukiman di sekitar kawasan strategis 
(Tradisional, bersejarah, dan lain-lain) 

e) Revitalisasi Kawasan Permukiman Disekitar Kawasan Bencana. 
f) Rencana perbaikan permukiman melalui rehabilitas dilakukan pada 

kawasan-kawasan permukiman yang terkena bencana, seperti 
permukiman yang terkena longsor dan banjir. 
 

Rencana peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di 
kawasan perencanaan merupakan upaya peningkatan infrastruktur. 
Berdasarkan kondisi kerusakan infrastruktur dan refleksi kebutuhan 
masyarakat (hasil rembug warga), pada tahap rencana peningkatan kualitas 
lingkungan perumahan ini ditujukan pada semua kecamatan di wilayah 
perencanaan, berupa rencana-rencana perbaikan infrastruktur yaitu: 
a. Perbaikan/pembuatan jalan; 
b. Pengadaan air bersih; 
c. Perbaikan/pembuatan saluran sanitasi; 
d. Pengadaan tempat dan pengelolaan sampah; 
e. Pengadaan penerangan umum; dan 
f. Pengadaan dan perbaikan MCK. 

 
c. Rencana Penataan Kawasan Rawan Bencana 

Pada kawasan rawan bencana, pola pengelolaan kawasan dilakukan 
melalui pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk 
melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara 
tidak langsung oleh perbuatan manusia. Tujuan dari pengaturan kegiatan 
manusia di kawasan rawan bencana longsor adalah mencegah timbulnya 
kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan 
serta menghindari berbagai usaha dan/atau kegiatan di kawasan rawan 
bencana. Upaya yang harus diterapkan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai 
upaya pencegahan bencana alam banjir dan longsor diwilayah perencanaan 
adalah sebagai berikut: 
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1) Peningkatan kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan, Sebagaimana telah dijelaskan rencana tata ruang merupakan 
pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 
ruang. Pada tahap ini pemangku kepentingan dituntut untuk secara 
konsisten mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertera dalam rencana 
tata ruang, baik ketentuan yang berkenaan dengan lokasi kegiatan, 
besaran kegiatan, dan pola-pola pengelolaan kegiatan. Rencana tata 
ruang secara jelas mengatur kawasan lindung setempat seperti garis 
sempadan sungai dan kawasan potensi longsor yang tidak diarahkan 
sebagai kawasan permukiman. Beberapa ketentuan yang hendaknya 
diatur pada kawasan longsor antara lain adalah: 
a) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang rencah sehingga dapat 

diwujudkan ruang terbuka hijau yang memadai; 

b) Kewajiban untuk mengembangkan vegetasi dengan perakaran yang 
kuat dan tajuk yang rimbun sebagai kontrol terhadap faktor-faktor 
penyebab bencana longsor; 

c) Kewajiban untuk mengembangkan sistem drainase untuk 
mengurangi tingkat kejenuhan air dalam tanah; dan 

d) Kewajiban untuk membangun struktur (bangunan) yang berfungsi 
untuk menahan gerakan tanah (retaining wall). 

2) Penerapan pola pengelolaan kegiatan yang berwawasan lingkungan 
Keberhasilan upaya pelestarian lingkungan hidup tidak berhenti pada 
perencanaan tata ruang dan penetapan jenis kegiatan yang sesuai dengan 
karakteristik kawasan. Upaya ini juga dipengaruhi oleh pola pengelolaan 
yang diterapkan pada setiap jenis kegiatan. Terkait dengan pola 
pengelolaan, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain adalah skala 
produksi dan teknologi yang dipergunakan. Skala yang ditetapkan 
produksi kegiatan budidaya yang ditetapkan di kawasan rawan bencana 
longsor harus sesuai dengan kemampuan lingkungan dalam mentelorir 
dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya. Pada kawasan rawan 
bencana longsor, skala produksi hendaknya ditetapkan rendah dan 
memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan ruang terbuka hijau 
dengan jenis vegetasi yang sesuai. Sementara itu untuk teknologi yang 
dipergunakan harus mampu melindungi masyarakat dan lingkungan hidup 
dari ancaman bencana longsor. 

3) Penerapan rekayasa perlindungan kawasan dari ancaman bencana 
Normalisasi sungai merupakan upaya penanggulangan kawasan rawan 
bencana banjir, saat ini wilayah perencanaan membutuhkan program 
pembangunan tersebut adalah Kecamatan Panimbang, Pagelaran, 
Sukaresmi, Patia dan Sobang. Pada kawasan rawan bencana longsor 
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rekayasa perlindungan yang tepat adalah pembangunan struktur buatan 
seperti tembok penahanan gerakan tanah (retaining wall), saluran 
drainase untuk mengurangi tingkat kejenuhan air dalam tanah, terasering 
lahan untuk mengurangi erosi tanah dan sebagainya. Sementara soft 
engineering adalah adalah upaya-upaya untuk merekayasa pola pikir 
masyarakat agar memiliki kesadaran yang tinggi dalam menerapkan 
prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang. Upaya ini antara 
lain dapat dilakukan melalui penyuluhan, penyebarluasan informasi, 
pelatihan, dan sebagainya. 

4) Rehabilitasi lingkungan hidup. Rehabilitasi lingkungan hidup adalah upaya 
untuk memperbaiki dan atau memanfaatkan kembali sumber daya alam 
yang telah mengalami kerusakan dan atau mengalami penurunan fungsi 
ekologis akibat suatu kegiatan yang tidak berwawasan lingkungan. Untuk 
meminimalkan potensi bencana longsor yang sejalan dengan upaya 
mendorong pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan juga perlu 
dilakukan rehabilitasi terhadap lingkungan hidup yang telah rusak atau 
mengalami penurunan kualitas ruang. 
 

2. Rencana Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) 
Kabupaten Pandeglang 
Kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di 

Kabupaten Pandeglang, tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan 
Kabupaten Pandeglang dalam penanganan permasalahan permukiman dan 
infrastruktur permukiman perkotaan pada masa sekarang dan mendatang, 
selain itu digunakan juga sebagai landasan penyusunan strategi pembangunan 
permukiman dan infrastruktur Kabupaten Pandeglang oleh para pemangku 
kepentingan. Sebelum masuk kedalam merumuskan tujuan dan kebijakan 
permukiman dan infrastruktur perkotaan maka terlebih dahulu melakukan 
analisa terhadap kebutuhan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur 
perkotaan di Kabupaten Pandeglang. Berikut adalah hasil dari rumusan 
kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di 
Kabupaten Pandeglang. 
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Tabel 4.10 Kebutuhan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan 
Pandeglang 

Potensi/Permasalahan 
Pembangunan Permukiman 
dan Infrastruktur Perkotaan 

Karakteristik Kawasan 
Kebutuhan 

Pengembangan 

Perkembangan permukiman 
cenderung sporadis dengan 
tidak mengindahkan aspek 
kelayakan dan estetika 

1. Masih banyak rumah 
penduduk yang 
kondisinya dibawah 
standar keselamatan, 
kesehatan maupun 
keindahan terutama 
di kawasan pusat 
kota. 

2. Daya tampung lahan 
untuk permukiman 
semakin rendah 
terutama di kawasan 
pusat perkotaan 

3. Perkembangan 
permukiman tidak 
sesuai dengan arahan  
Rencana Tata Ruang 

4. Terdapat kawasan 
permukiman kumuh 
perkotaan maupun di 
wilayah pesisir pantai
  

a. Meningkatkan kualitas 
rumah penduduk 

b. Menjaga konsistensi 
pembangunan 
permukiman sesuai 
dengan arahan RTRW 

c. Pemerataan 
pembangunan 
permukiman 

d. Mengurangi atau 
memperbaiki kualitas 
permukiman dan 
infrastruktur kawasan 
kumuh baik di perkotaan 
maupun pesisir pantai  

e. Mendorong 
pembangunan 
permukiman yang 
berwawasan lingkungan 

f. Pengembangan rusun 
pada kawasan padat 
penduduk 

Perkembangan dan sebaran 
permukiman 

1. Perkembangan 
permukiman 
cenderung terpusat 
di Ibukota Kabupaten 

2. Perkembangan 
permukiman 
berkembang pada 
koridor jalan utama, 
sehingga masih 
banyak lahan kosong  
yang tidak terbangun 
di wilayah 
belakangnya 

3. Permukiman formal 
yang dibangun oleh 
pengembang masih 

a. Pembangunan 
permukiman dengan 
konsep yang kompak 

b. Mendorong penyediaan 
perumahan di luar 
kawasan perkotaan 
dalam rangka 
pemerataan sesuai 
dengan arahan rencana 
tata ruang 

c. Memberikan insentif 
bagi pengembang untuk 
membangun perumahan 
diluar kawasan 
perkotaan 

d. Penyediaan infrastruktur 
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Potensi/Permasalahan 
Pembangunan Permukiman 
dan Infrastruktur Perkotaan 

Karakteristik Kawasan 
Kebutuhan 

Pengembangan 

minim 
4. Permukiman yang 

dibangun oleh 
individu tidak disertai 
dengan penyediaan 
infrastruktur yang 
baik  

permukiman yang baik 
dan berkualitas. 

Masih banyak permukiman 
penduduk yang berdiri di 
lahan yang bukan 
peruntukannya dan masih 
banyaknya kondisi rumah 
yang tidak layak huni 

1. Masih ada 
permukiman 
penduduk yang 
berdiri di bantaran 
sungai dengan tidak 
mengindahkan status 
tanah 

2. Masih banyak rumah 
dengan kondisi 
bangunan non 
permanen dan semi 
permanen 
  
  

a. Menghindari 
permukiman yang tidak 
sesuai dengan 
peruntukannya 

b. Menyelamatkan 
bantaran sungai 

c. Merelokasi permukiman 
pada kawasan lindung 

d. Memperbaiki kualitas 
perumahan 

e. Membatasi atau 
merelokasi kawasan 
permukiman di tanah 
Negara 

f. Menyediakan ruang 
terbuka hijau di kawasan 
permukiman 

Belum tercapainya kualitas 
maupun kuantitas 
infrastruktur perkotaan 

1. Belum tercapainya 
keseimbangan antara 
supply (penyediaan) 
dan Demand 
(permintaan) 
infrastruktur 
perkotaan 

2. Kondisi jalan masih 
banyak yang rusak 
(51,67%) 

3. Belum semua 
terlayani oleh saluran 
air bersih, saat ini 
hanya  mencapai 
29,02% 

4. Belum seluruhnya 

a. Meningkatkan  
pelayanan sarana dan 
prasarana perkotaan 

b. Memperbaiki jalan yang 
kondisinya sudah rusak 

c. Memperbaiki saluran 
drainase yang rusak dan 
menyiapkan sistem 
drainase yang terpadu 

d. Meningkatkan pelayanan 
jaringan drainase 

e. Meningkatkan kualitas 
saluran drainase 

f. Menyediakan sistem 
penyaluran  limbah  di 
kawasan permukiman 
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Potensi/Permasalahan 
Pembangunan Permukiman 
dan Infrastruktur Perkotaan 

Karakteristik Kawasan 
Kebutuhan 

Pengembangan 

terlayani baik kualitas 
maupun kuantitas 

5. Belum terbentuknya 
sistem penyaluran air 
limbah (SPAL) terpadu 

6. Belum padunya 
sistem persampahan
  
  

g. Menyediakan sistem 
persampahan terpadu 
  

Sumber: SPPIP Kabupaten Pandeglang 
 

Setelah menganalisa dari sisi potensi dan permasalahan serta kebutuhan 
pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten 
Pandeglang maka langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan dan 
kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang akan 
digunakan sebagai landasan penyusunan strategi pembangunan permukiman 
dan infrastruktur Kabupaten pandeglang oleh pemangku kepentingan. 
 

Tabel 4.11 Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan 
Infrastruktur Kabupaten Pandeglang 

Tujuan Kebijakan 

1. Mewujudkan ketersediaan 
Kawasan Permukiman bagi 
semua golongan 
masyarakat 

a. Peningkatan ketersediaan rumah yang 
layak dan terjangkau 

b. Peningkatan kondisi lingkungan yang 
sehat, aman, harmonis, dan 
berkelanjutan 

c. Pengembangan perumahan swadaya 
d. Pengembangan berbagai jenis dan 

mekaniseme penyediaan perumahan 
bersubsidi oleh pemerintah 

e. Pembangunan perumahan berdasarkan 
segmentasi kemampuan penduduk 

f. Pengembangan permukiman dengan 
konsep compact 

g. Pembangunan permukiman pada pusat-
pusat pertumbuhan baru dalam rangka 
pemerataan dan efisiensi lahan 
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Tujuan Kebijakan 

perkotaan 
h. Pembangunan pada kawasan cepat 

tumbuh/strategis kabupaten Pandeglan 

2. Mewujudkan kawasan 
permukiman yang layak dan 
bebas kumuh 

a. Peningkatan kualitas perumahan 
b. Penataan Bangunan dan Lingkungan 
c. Pembangunan perumahan dengan 

konsep vertikal berupa rumah susun 
sederhana di kawasan padat penduduk 

d. Pengaturan dan penataan kawasan 
permukiman di sekitar sempadan sungai, 
pantai dan mata air. 

e. Revitalisasi rumah layak huni terutama 
pada kawasan permukiman kumuh 
perkotaan 

f. Rehabilitasi pada kawasan kumuh baik di 
perkotaan maupun di kawasan pesisir 

g. Pelaksanaan program Community action 
plan (CAP) sebagai langkah awal untuk 
mengetahui permasalah lingkungan 
kumuh 

h. Pengembangan kawasan permukiman 
nelayan 

i. Pengembangan kawasan 
tradisional/bersejarah 

3. Mewujudkan pelayanan 
infrastruktur permukiman 
dan perkotaan yang 
berkualitas 

a. Peningkatan pelayanan persampahan 
b. Peningkatan pelayanan jaringan air bersih 
c. Peningkatan pelayanan sistem drainase 
d. Peningkatan pelayanan jaringan jalan 
e. Peningkatan pelayanan air limbah 

Sumber: SPPIP Kabupaten Pandeglang 
 

Sesuai dengan kriteria dan indikator kawasan permukiman prioritas 
seperti yang telah diuraikan maka pada sub bab ini akan dilakukan pemilihan 
lokasi prioritas untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan 
yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Pandeglang. 
Langkah yang dilakukan adalah melakukan inventarisir kawasan permukiman 
yang memerlukan penanganan atau pengembangan sesuai dengan kriteria 
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dan indikator yang telah ditentukan kemudian melakukan identifikasi dan 
pemetaan kondisi umum kawasan permukiman. 

 
3. Arahan Kebijakan Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Pandeglang  

Tinjauan terhadap arahan sistem pusat perkotaan bertujuan untuk 
mengetahui wilayah yang masuk kedalam kawasan perkotaan sesuai tujuan 
yang ingin dicapai dalam SPPIP ini diarahkan pada kawasan perkotaan. 
Menurut arahan kebijakan RTRW Sistem Pusat permukiman di Kabupaten 
Pandeglang sebagai PKW yaitu Kecamatan Pandeglang, PKWp (promosi) yaitu 
Kecamatan Panimbang, sedangkan PKL Kecamatan Labuan, dan Cibaliung. 
Keempat kawasan perkotaan tersebut diatas adalah calon kawasan yang akan 
diprioritaskan. Untuk mendapatkan kawasan perkotaan yang diprioritaskan 
maka arah kecenderungan perkembangan perkotaan di Kabupaten Pandeglang 
akan menjadi pertimbangan dalam penentuan kawasan yang diprioritaskan, 
hal ini akan menentukan kawasan mana yang menjadi orientasi pelayanan. 
Kawasan yang menjadi orientasi pelayanan cenderung berkembang lebih cepat 
dan akan membutuhkan sarana dan prasarana seperti permukiman dan 
infrastruktur.  

 
Gambar 4.12 Arahan Pusat Permukiman PKW, PKWP, dan PKL 

Sumber: SPPIP Kabupaten Pandeglang 
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Gambar 4.13 Arah Kecenderungan Perkembangan Perkotaan 

Sumber: SPPIP Kabupaten Pandeglang 
 
Wilayah Kabupaten Pandeglang berdasarkan pada kecenderungan 

perkembangan wilayah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor potensi wilayah, 
homogenitas wilayah, aksesibilitas dan keterbatasan fisik yang dapat 
dikembangkan. Berdasarkan kecenderungan tersebut struktur tata ruang Kota 
Wilayah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: 
1. Wilayah Pusat Perkotaan Pandeglang dan sekitarnya, kegiatan di wilayah 

ini cenderung membentuk ciri perkotaan yang kompak dan memiliki 
kepadatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lain. 
Selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan jasa juga 
di kawasan perkotaan ini telah berkembang perumahan formal yang 
dibangun oleh developer, hal ini dimungkinkan karena infrastruktur 
seperti transportasi, listrik, air minum dan sebagainya sudah terbentuk 
sehingga memiliki daya tarik yang tinggi. 

2. Wilayah Pantai Barat Pandeglang, saat ini cenderung berkembang menjadi 
pusat kegiatan karena adanya pengaruh kegiatan disekitar pesisir pantai 
meskipun pelayanan masih bersifat lokal namun tidak menutup 
kemungkinan perkembangan kawasan pantai Barat ini justru akan 
semakin cepat karena adanya pengaruh rencana pembangunan Bandara 
Panimbang. Selain itu kegiatan pariwisata pantai seperti Tanjung Lesung 
akan berdampak pada kegiatan lain seperti permukiman dan perdagangan 
jasa. 
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3. Wilayah Selatan Pandeglang, saat ini didominasi oleh kegiatan pertanian 
dan perkebunan namun kondisi saat ini terutama di Kecamatan Cibaliung 
menjadi pusat kegiatan bagi wilayah kecamatan disekitarnya selain itu 
adanya pengaruh kegiatan tambang emas disekitar kawasan berpotensi 
membangkitkan perkembangan kawasan berupa permukiman penduduk. 

4. Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), merupakan kawasan lindung yang 
telah ditetapkan didalam RTRW Kabupaten Pandeglang 2011–2031 
sekaligus pula merupakan kawasan strategis nasional. Pengembangan 
kawasan TNUK sebagai kawasan lindung dalam jangka panjang tetap 
dipertahankan. 
Kecenderungan permukiman Kabupaten Pandeglang lebih banyak 

dipengaruhi oleh adanya faktor penarik atau adanya bangkitan kegiatan 
seperti adanya kegiatan pemerintah, perdagangan, jasa, pariwisata dan 
kegiatan pertambangan. 
 

 
Gambar 4.14 Indikasi Arah Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur 

Sumber: SPPIP Kabupaten Pandeglang 
 

Wilayah Pandeglang bagian Tengah cenderung berkembang membentuk 
pusat pertumbuhan baru dan perkembangan cenderung berorientasi keluar 
terutama karena adanya pengaruh kegiatan pariwisata dan sarana 
pendukungnya serta permukiman penduduk, terpusat diperkotaan Panimbang 
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dan Labuan. Sementara itu Kawasan yang dilindungi, yaitu TNUK (Taman 
Nasional Ujung Kulon). 

 
4. Urgensitas Penanganan Bidang Permukiman dan Infrastruktur 

Urgensitas penanganan bidang permukiman dan infrastrutur pada 
umumnya ditekankan pada sebaran kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten 
Pandeglang. Pola permukiman di Kabupaten Pandeglang secara umum dapat 
dibedakan dalam tiga tipologi, yaitu perumahan dan permukiman di wilayah 
perkotaan, wilayah pedesaan dan wilayah pantai. Pola permukiman perkotaan 
khususnya berada di Kecamatan Pandeglang dan Ibu Kota Kecamatan dapat 
dikategorikan sebagai peri urban, yang pada umumnya berada di sekitar jalan 
utama antar kecamatan atau kota. Permukiman di wilayah pedesaan, 
terutama yang berada jauh dari jalur transportasi yang pada umumnya belum 
padat penduduknya, kecuali di Kawasan Pantai Barat yaitu Kecamatan 
Panimbang dan Kecamatan Labuan memiliki ciri khas yang berbeda. 

Kondisi Perumahan Perkotaan terutama di Kecamatan Pandeglang dan di 
beberapa Ibu Kota Kecamatan (IKK) yang berada di koridor utama, yaitu di 
sepanjang jalur utama Pandeglang-Labuan, pada umumnya perumahan yang 
ada sebagian besar adalah bangunan permanen dan semi permanen yang 
berlokasi memanjang mengikuti jalur transportasi utama. Secara umum, tata 
letak bangunan sudah teratur, walaupun di beberapa lokasi masih perlu 
pembenahan. Tumbuhnya permukiman di pusat kota tidak terlepas dari 
keberadaan permukiman kumuh yang menempati kawasan-kawasan cukup 
strategis maupun dikawasan pesisir pantai. Berikut adalah sebaran lingkungan 
kumuh Kabupaten Pandeglang menurut SK Bupati No. 663/Kep.57/HUK/2011. 

 
Tabel 4.12 Penyebaran Permukiman Kumuh di Kabupaten Pandeglang 

No Kecamatan 
Kelurahan/ 

Desa 
Luas 
(Ha) 

Keterangan 

1 Labuan Labuan 14 Kawasan Permukiman 
Nelayan 

Teluk 13 Kawasan Permukiman 
Nelayan 

Cigondang 14 Kawasan Permukiman 
Nelayan 

Caringin 14 Kawasan Permukiman 
Nelayan 

Karanganyar 12 Kawasan Permukiman 
Penunjang Wisata 
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2 Panimbang Panimbang Jaya 10 Kawasan Permukiman 
Nelayan 

Cikadu/Tanjung 
Jaya 

12 Kawasan Permukiman 
Nelayan 

3 Sobang Sobang 14 Kawasan Permukiman 
Penunjang Pertanian 

Pangkalan 13 Kawasan Permukiman 
Nelayan 

4 Carita Carita 12 Kawasan Permukiman 
Nelayan 

Banjarmasin 11 Kawasan Permukiman 
Nelayan 

5 Karangtanjung Kp.Cinyurup/Juhut 14 Kawasan Permukiman 
Penunjang Peternakan 

6 Pagelaran Pagelaran 12 Kawasan permukiman 
penunjang pertanian 

7 Sukaresmi Sidamukti 15 Kawasan Permukiman 
Nelayan 

8 Cikeusik Cikuruh Wetan 12 Kawasan Permukiman 
Nelayan 

Tanjungan 14 Kawasan Permukiman 
Penunjang Wisata 

Rancasenang 14 Kawasan permukiman 
penunjang pertanian 

Sumber: SPPIP Kabupaten Pandeglang 
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Gambar 4.15 Sebaran Kawasan Kumuh di Kabupaten Pandeglang 

Sumber: SPPIP Kabupaten Pandeglang 
Adapun tolak ukur dan penilaian kriteria untuk menetapkan kawasan 

prioritas yang akan dikembangkan pada Rencana Pembangunan Kawasan 
Permukiman Prioritas adalah sebagai berikut. 
 

Tabel 4.12 Prinsip Penilaian Terhadap Kriteria Teknis 

No Karakteristik Kriteria Prinsip Penilaian 

1 Kontribusi dalam 
penanganan 
permasalahan kota 

Arahan kawasan 
pengaruh 
berdasarkan RTRW 

Semakin besar nilai yang 
diberikan menunjukan 
tingginya pengaruh 
kawasan terhadap wilayah 
lain berdasarkan arahan 
RTRW. 

2 Sesuai dengan 
kebijakan 
pembangunan dan 
pengembangan Kab. 
Pandeglang 

a. Arahan Pola 
Pemanfaatan 
ruang melalui 
kebijakan 

b. Rencana 
struktur ruang 

Semakin besar nilai yang 
diberikan menunjukan 
kawasan sesuai dengan 
arahan RTRW baik pola 
ruang maupun rencana 
strukur ruang. 

3 Dominasi 
permasalahan terkait 
bidang 
keciptakaryaan 

Arahan dan 
kapasitas daya 
dukung 

Semakin besar nilai yang 
diberikan menunjukan 
semakin besar dominasi 
permasalahan terkait 
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No Karakteristik Kriteria Prinsip Penilaian 

bidang keciptakaryaan 

4 Urgenitas 
penanganan 

a. Kekumuhan 
kawasan 

b. Kepadatan 
penduduk 

Semakin besar nilai yang 
diberikan menunjukan 
semakin besar tingkat 
kebutuhan penanganan 
kawasan 

5 Dominasi 
penanganan melalui 
bidang 
keciptakaryaan 

a. Arahan  
kebijakan 
bidang 
keciptakaryaan 

b. Cakupan 
Pelayanan 
Infrastruktur 

Semakin besar nilai yang 
diberikan menunjukan 
kesesuaian arahan 
kebijakan bidang 
keciptakaryaan 

Sumber: SPPIP Kabupaten Pandeglang 
 
b. Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) 

Kabupaten Pandeglang 
Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas merupakan produk 
rencana aksi yang mendampingi para pemangku kepentingan yang bertujuan 
untuk mengatasi permasalahan permukiman yang di kawasan perkotaan yang 
belum tertata. Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas menjadi 
acuan dalam penentuan pembangunan permukiman yang menjadi kawasan 
prioritas berdasarkan arahan SPPIP. Berikut adalah uraian potensi, 
permasalahan, kebutuhan penanganan dan konsep penanganan. Dari hasil 
identifikasi di atas, maka dilakukan perumusan tujuan dan kebijakan 
penanganan kawasan prioritas sebagai berikut: 
1) Tujuan penanganan kawasan prioritas yaitu untuk mewujudkan 

kawasan permukiman yang layak huni dan berwawasan lingkungan; 
2) Kebijakan penanganan kawasan prioritas mencakup: 

a) Revitalisasi kawasan kumuh 
Pengembalian fungsi lahan sesuai arahan pada RT RW Kabupaten 
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Tabel 4.13 Identifikasi Potensi, Permasalahan, Kebutuhan Pengembangan, 
dan Kosep Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Pandeglang 

Aspek Potensi Masalah 
Karakteristik 
Kawasan 

Lokasi 
Kebutuhan 
Penangana
n Kawasan 

Konsep 
Penanganan 

Fisik 1. Luas lahan 
kosong masih 
mendominasi
, masih 
dimungkinka
n untuk 
pengembang
an 
permukiman. 
Dilewati oleh 
jalan utama 
menuju 
kawasan 
wisata 
Tanjung 
Lesung 

2. Dilewati oleh 
jalan utama 
menuju 
kawasan 
wisata 
Tanjung 
Lesung 

3. Kawasan 
Panimbang 
merupakan 
pusat 
orientasi 
kegiatan 
wilayah 
disekarnya 

Permukiman 
kumuh 
nelayan dan 
permukiman 
sekitar 
kawasan 
sempadan 
sungai 

1. Permukim
an tumbuh 
secara 
tidak 
beraturan 

2. Tidak ada 
sinkronisas
i antara 
permukim
an sebagai 
fungsi 
hunian 
dengan 
fungsi 
ekonomi. 

3. Karakterist
ik 
permukim
an di 
kawasan 
pesisir 
dengan 
potensi 
perikanan 
tangkap 

Desa 
Panim
bang 
Jaya 
dan 
Desa 
Sidam
ukti 

Penataan 
kawasan 

1. Penataan
/revitalis
asi 
permuki
man 
kumuh 
nelayan 

2. Pengemb
angan 
permuki
man 
dilakukan 
dengan 
orientasi 
arah 
hadap 
air. 
  

Aliran sungai 
yang 
terhambat 
karena 
kondisinya 
berliku-liku 
untuk 
mencapai 
muara/laut 

 Sepanj
ang 
aliran 
sungai 
Cilima
n 

Normalisasi 
aliran 
sungai 
(Pengeruka
n pada 
muara 
sungai), 
penurapan 
dan 
sodetan 

 

Drainase 
tersumbat 

Terjadi 
genangan 
pada 
kawasan-
kawasan  
yang 
elevasinya 
rendah 

Desa 
Sidam
ukti 
dan 
Desa 
Panim
bang 
Jaya 

Pembangun
an/ 
perbaikan 
saluran 
drainase 

 

Jalan 
lingkungan 
masih ada 
yang berupa 
tanah pada 
beberapa 
kawasan 

1. Sebagian 
jalan 
lingkungan 
dan 
setapak 
belum 
diperkeras 

2. Sering 
terjadi 
kemacetan 
di 
sepanjang 
jalan pada 

Desa 
Sidam
ukti 
dan 
Desa 
Panim
bang 

1. Pemban
gunan 
perkeras
an jalan 
lingkung
an 

2. Pengatu
ran 
rekayasa 
lalu 
lintas 

3. Penertib
an 

1. Peningka
tan 
kapasitas 
dan 
konstruks
i jalan 
dalam 
kawasan 
pemukim
an 
prioritas. 

2. Rehabilit
asi/ 
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Aspek Potensi Masalah 
Karakteristik 
Kawasan 

Lokasi 
Kebutuhan 
Penangana
n Kawasan 

Konsep 
Penanganan 

kawasan 
Pasar 
Panimbang 

3. Badan 
Jalan 
sering 
dijadikan 
tempat 
parker 
kendaraan 
angkutan 
umum 

kawasan 
pasar 

pemeliha
raan 
jalan 

3. Pemeliha
raan dan 
penamba
han jalur 
kendaraa
n atau 
pelebara
n jalur 
yang ada. 

4. Penataan 
kembali 
rute 
angkutan 
kendaraa
n umum 
  

Jalan 
lingkungan 
dalam kondisi 
rusak 

Sebagian 
jalan 
lingkungan 
yang sudah 
diperkeras 
mulai 
mengalami 
kerusakan. 

Sebagi
an 
kawas
an 

Perbaikan 
jaringan 
jalan 

Sarana MCK 
masih kurang 

1. Tidak 
tersedia 
IPAL 

2. Penduduk 
masih ada 
yang 
buang air 
besar di 
sungai dan 
Pantai 

3. Sebagian 
penduduk 
mengguna
kan MCK 
umum 

Sepanj
ang 
aliran 
sungai 

Pembangun
an MCK 
Pembangun
an septic 
tank 

1. Pembang
unan 
IPAL 

2. Penamba
han MCK 
umum 

Sambungan 
air bersih 
PDAM masih 
minim 

1. Tidak 
semua 
warga 
mendapatk
an 
pelayanan 
air bersih 
dari PDAM. 

2. Sebagian 
ada yang 
mengambil 
dari HU, 
membuat 
sambunga
n dari 
pelanggan, 
sumur 
gali/bor 

Hampi
r 
seluru
h 
kawas
an 

Penambaha
n jaringan 
air bersih 
PDAM 

Peningkatan 
pelayanan 
Air Bersih 
sehingga 
mencapai 
cakupan 
yang 
disyaratkan 
untuk 
daerah 
perkotaan 
55-75% 
jumlah 
penduduk. 

Pengelolaan 
sampah yang 
tidak tuntas 

3. Pelayana
n 
pengang
kutaan 
sampah 
terbatas 

Sebagi
an 
kawas
an 

Optimalisas
i 
Pengelolaa
n sampah 

Peningkatan 
cakupan 
pelayanan 
pengangkut
an sampah 
dan 
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Aspek Potensi Masalah 
Karakteristik 
Kawasan 

Lokasi 
Kebutuhan 
Penangana
n Kawasan 

Konsep 
Penanganan 

di 
kanan-
kiri jalan 
kota. 

pembinaan 
masyarakat 
dalam 
pengolahan 
sampah 
organik dan 
non organik  

Kualitas 
bangunan 
yang tidak 
layak huni 

 Sebagi
an 
kawas
an 

Perbaikan 
perumahan 

 

Ekono
mi 

1. Sumber daya 
manusia 
cukup 
potensial 
terlihat dari 
usia kerja   
(15-56 tahun) 
sekitar 50% 
dari jumlah 
penduduk 

2. Potensi 
pengembang
an perikanan 
tangkap laut 

3. Merupakan 
kawasan 
penyangga 
dari Tanjung 
Lesung 

Sebagian 
masyarakat 
bekerja di 
sektor 
informal 

Tingkat 
pendapatan 
masyarakat  
masih rendah 

Hampi
r 
seluru
h 
kawas
an 

Pemberian 
ketrampila
n, modal 

Mendorong 
usaha 
produktif 
masyarakat 
melalui 
perkuatan 
jaringan 
kerja 
dengan 
mitra swasta 
dan dunia 
usaha, 

Sosial Partisipasi 
masyarakat 
terhadap 
program 
pembangunan 
cukup baik 

Tingkat 
pendidikan 
Masyarakat 
masih rendah 

Tingkat 
keterampilan/ 
keahlian 
bekerja masih 
kurang 

Hampi
r 
seluru
h 
kawas
an 

Pendidikan 
keterampil
an 

1. Masyarak
at sebagai 
pelaku 
utama 
dalam 
penataan 
lingkunga
n 
permuki
man 
kumuh, 

2. Melaksan
akan 
penegaka
n dan 
perlindun
gan 
hokum 
kepada 
masyarak
at yang 
tinggal di 
lingkunga
n 
permuki
man 
kumuh, 

3. Melakuka
n 
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Aspek Potensi Masalah 
Karakteristik 
Kawasan 

Lokasi 
Kebutuhan 
Penangana
n Kawasan 

Konsep 
Penanganan 

pemberd
ayaan 
kepada 
para 
pelaku 
untuk 
mencega
h 
terjadinya 
permasal
ahan 
sosial, 

4. Menerap
kan 
budaya 
bersih 
dan tertib 
di 
lingkunga
n 
perumah
an dan 
permuki
man. 

Masih 
terdapat 
balita gizi 
buruk 

Pertumbuhan 
balita 
terhambat 

Sebagi
an 
kawas
an 

Pengemban
gan 
Posyandu 

 

Tata 
Ruang 

Jalur Lintasan 
menuju kawasan 
KEK Tanjung 
Lesung dan 
Taman Nasional 
Ujung Kulon, 

Kepadatan 
Bangunan 
tidak sesuai 
dengan 
kebijakan 

4. Kawasan 
rawan 
bencana 
banjir 

5. Terganggu
nya 
aktivitas 
kegiatan 

6. Kawasan 
panimbang 
merupakan 
daerah 
rawan 
bencana 
gempa 

7. Kawasan 
yang 
berpotensi 
tsunami air 
laut, 

8. Pemanfaat
an ruang 
lainnya 

Sebagi
an 
kawas
an 
terma
suk 
sempa
dan 
sungai 

Relokasi 
atau secara 
bertahap 
perijinan 
Bangunann
ya tidak 
diperpanja
ng lagi 

5. Peningka
tan 
kualitas 
lingkunga
n 

6. Peningka
tan dan 
penyedia
an sarana 
dan 
prasaran
a 
kawasan, 

7. Pemeliha
raan/per
awatan 
sarana 
dan 
prasaran
a yang 
sudah 
ada. 

8. Penyedia
an jalur-
jalur 
evakuasi 
dan 
bantuan 
darurat 
untuk 
antisipasi 
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Aspek Potensi Masalah 
Karakteristik 
Kawasan 

Lokasi 
Kebutuhan 
Penangana
n Kawasan 

Konsep 
Penanganan 

keadaan 
darurat 

9. Penyedia
an ruang 
terbuka 
sebagai 
daerah 
evakuasi 
korban 
bencana 
dan 
sebagai 
daerah 
penyangg
a/buffer 
untuk 
mencega
h 
perluasan 
bencana 
(kebakara
n/longsor
/ banjir) 

 
Tabel 4.14 Overview Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur 

Kabupaten Pandeglang 

No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

1 RPJPD 
Kabupaten 
Pandeglan
g 2005-
2025 

VISI 
Tujuan 
pembang
unan 
Jangka 
Panjang 
Daerah 
Kabupate
n 
Pandegla
ng Tahun 
2005–
2025 
sesuai 
dengan 
visi 
RPJPD 
adalah 
“Pandegl
ang yang 
Religius, 
Mandiri 
dan 
Sejahtera

6. Pembang
unan dan 
pengemb
angan 
infrastruk
tur yang 
maju 
untuk 
menunja
ng 
pertumb
uhan 
ekonomi 

7. Pemanfa
atan 
ruang 
yang 
serasi 
antara 
penggun
aan 
untuk 
pemukim
an, 

1. M
eningkatny
a 
optimalisas
i 
ketersedia
an ruang 
untuk 
aktivitas 
ekonomi 

Penataan 
pola ruang 
dan 
struktur 
ruang 
agroindustr
i dan 
aquaindust
ri 

   

2. T
ersedianya 
infrastruktu
r daerah 
berupa 
sarana dan 
prasarana 
perekonom
ian yang 
dapat 
dengan 
mudah 
diakses 
oleh 

3. Penyiapa
n 
infrastru
ktur 
penunja
ng 
agroindu
stri dan 
aquaind
ustri 

4. Pengem
bangan 
dan 
peningka
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

” 
 
MISI 
1. Mewuj

udkan 
kualita
s 
kehidu
pan 
masya
rakat 
secara 
Fisik, 
Intelek
tual, 
Emosi
onal 
dan 
Spiritu
al; 

2. Mewuj
udkan 
pening
katan 
pereko
nomia
n 
denga
n 
menja
dikan 
Pande
glang 
sebaga
i 
daerah 
yang 
Mandi
ri 
berbas
is 
potens
i 
daerah 

3. Mewuj
udkan 
Tatana
n 
Kehidu
pan 
Sosial 
yang 

kegiatan 
sosial, 
ekonomi 
dan 
konserva
si 

masyarakat tan 
jaringan 
infrastru
ktur 
yang 
berkualit
as 

5. Percepat
an 
pemban
gunan 
infrastru
ktur di 
wilayah 
selatan 

6. M
eningkatny
a 
infrastruktu
r 
pendukung 
peningkata
n sektor 
pertanian, 
pariwisata 
dan dunia 
usaha yang 
berstandar 
internasion
al 

7. Peningka
tan 
sistem 
dan 
pelayana
n 
infrastru
ktur 
transpor
tasi yang 
handal 
dan 
terintegr
asi 

8. Pemban
gunan 
jalan-
jalan 
baru 
yang 
menghu
bungkan 
sentra 
produksi 
dan 
kawasan 
wisata 
dengan 
pasar 

9. Meningk
atkan 
ketersedi
aan 
infrastru
ktur 
untuk 

   

15. T
ersedianya 
infrastruktu
r 
telekomuni
kasi yang 
efisien dan 
modern 

   

   

16. T
erwujudnya 
penataan 
ruang yang 
selaras, 
serasi dan 
seimbang 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

Harmo
nis 
dan 
Berkea
dilan; 

4. Mewuj
udkan 
peman
faatan 
Sumbe
r Daya 
Alam 
(SDA) 
denga
n 
tetap 
memp
erhati
kan 
kelest
arian 
lingku
ngan 
hidup 

5. Mew
ujud
kan 
Peny
elen
ggar
aan 
Tata 
Kelol
a 
Pem
erint
ahan 
yang 
Baik 
dan 
Bersi
h 

sumber 
daya air, 
irigasi 
dan 
pasokan 
energi 
yang 
berkelan
jutan 

10. M
eningkat
kan 
pengem
bangan 
sektor 
telekom
unikasi 
yang 
modern 
dan 
menjang
kau 
seluruh 
wilayah 

11. R
evitalisas
i 
kawasan 
kota 
meliputi 
pengem
balian 
fungsi 
kawasan 

12. P
eningkat
an 
kualitas 
lingkung
an fisik, 
sosial, 
budaya 
serta 
penataa
n 
kembali 
pelayana
n 
fasilitas 
publik 

13. P
enerapa
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

n 
manaje
men 
perkotaa
n yang 
meliputi 
optimalis
asi dan 
pengend
aliaan 
pemanfa
atan 
ruang 
serta 
peningka
tan 
fungsi 
desa 
cepat 
tumbuh 
di sekitar 
kota 

14. P
elestaria
n lahan 
konserva
si 

2 RPJMD 
Kabupaten 
Pandeglan
g 
Tahun 
2011 
– 2016 

VISI 
Adapun 
visi 
Kabupate
n 
Pandegla
ng untuk 
periode 
2011-
2016 
adalah: 
“Kabupat
en 
Pandegla
ng 
sebagai 
daerah 
mandiri 
dan 
berkemb
ang di 
bidang 
agribisnis 
dan 

1. Menin
gkatka
n akses 
dan 
kualita
s 
pendid
ikan 

Perluasan 
akses dan 
pemerataa
n 
pendidikan 

2. Program 
Pendidik
an Anak 
Usia Dini 

3. Program 
Wajib 
Belajar 
Pendidik
an Dasar 
Sembilan 
Tahun 

4. Program 
Pendidik
an 
Meneng
ah 

5. Program 
Pendidik
an Non 
Formal 

6. Program 
Peningka
tan 
kuantitas 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

pariwisat
a 
berbasis 
pembang
unan 
perdesaa
n” 
  
MISI 

1. Meningk
atkan 
perekon
omian 
daerah 
berbasis 
pertania
n dan 
Pariwisat
a 
Member
dayakan 
UMKM 
dan 
koperasi 
dalam 
usaha 
pertania
n dan 
jasa 
pariwisat
a 

2. Meningk
atkan 
kualitas 
SDM 
yang 
agamis, 
cerdas, 
kreatif 
dan 
inovatif 

3. Meningk
atkan 
layanan 
pendidik
an dan 
kesehata
n 
masyarak
at 

4. Meningk

dan 
kualitas 
tenaga 
pendidik
an dan 
kependid
ikan 
(formal 
dan 
pesantre
n) 

7. Program  
Peningka
tan 
Layanan  
Pendidik
an 

8. Program 
Peningka
tan 
Motivasi 
Siswa 
Berprest
asi 

9. Fasilitasi  
pembiay
aan 
pendidik
an 

10. M
enguatka
n 
kerjasam
a satuan 
pendidik
an 
dengan 
DUDI 
(Dunia 
Usaha 
dan 
Dunia 
Industri) 

Sinergitas 
satuan 
pendidikan 
dengan 
Dunia 
Usaha dan 
Dunia 
Industri 
 
 

Program 
Peningkata
n 
kerjasama 
pendidikan 
 

   

11. M
eningkat
kan 
prestasi 
olahraga 

Peningkata
n kualitas 
dan 
kuantitas 
sarana dan 
prasarana 
olahraga 
 

12. P
embinaa
n dan 
Pemasya
rakatan 
Olah 
Raga 

13. P
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

atkan 
pembang
unan 
infrastru
ktur 
khususny
a 
perdesaa
n 

5. Meningk
atkan 
tata 
kelola 
kepemeri
ntahan 
daerah 

 eningkat
an 
Sarana 
dan 
Prasaran
a Olah 
Raga 

14. M
endoro
ng dan 
memb
erdaya
kan 
pemud
a 
dalam 
aktivita
s sosial 
dan 
kemas
yaraka
tan 

Peningkata
n 
partisipasi 
pemuda 
dalam 
berbagai 
bidang 
pembangu
nan 
 

Pembinaan 
dan 
Peningkata
n 
Partisipasi 
Pemuda 
 

   

15. M
eningk
atkan 
keseha
tan 
masyar
akat 

Peningkata
n 
ketersediaa
n, 
keterjangka
uan, 
pemerataa
n, mutu 
kesehatan 

16. P
rogram 
Obat 
dan 
Perbek
alan 
Keseha
tan 

17. P
rogram 
Pengada
an Alat 
Kesehata
n 

18. P
rogram 
Pemeliha
raan Alat 
Kesehata
n 

19. P
rogram 
Peningka
tan 
Layanan 
Kesehata
n 

20. P
rogram 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

Peningka
tan 
manaje
men 
sistem 
layanan 
kesehata
n 

21. P
rogram 
Upaya 
Kesehata
n 
Masyara
kat 

22. P
rogram 
Pencega
han dan 
Penangg
ulangan 
Penyakit 
Menular 

23. P
rogram 
Pening
katan 
kuantit
as dan 
kualitas 
Tenaga 
Keseha
tan 

24. P
eningkat
an akses 
dan 
kualitas 
KB/KR 

Perluasan 
Informasi 
edukasi 
dan 
pelayanan 
Kontrasepsi 
KB/KR 

Program 
Keluarga 
Berencana 

   

25. M
eningkat
kan 
pemban
gunan 
infrastru
ktur 
dasar 
dan 
sarana-
prasaran

26. S
inergitas 
antara 
program 
pembangu
nan 
infrastruktu
r yang 
menjadi 
kewenanga
n pusat, 

Program 
Pembangun
an/ 
Pemelihara
an jalan 
dan 
jembatan 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

a 
penduku
ng 
pertumb
uhan 
ekonomi 

Provinsi 
dan 
kabupaten 
27. P
enanganan 
secara 
bertahap 
infrastruktu
r pada 
kawasan-
kawasan 
pusat 
pertumbuh
an 
ekonomi 
lokal 

28. P
engentas
an 
Sarana 
dan 
Prasaran
a Desa 
tertingga
l 

Melakukan 
pengentasa
n desa 
tertinggal, 
penguatan 
dan 
perbaikan 
social serta 
peningkata
n 
kemampua
n dan 
kemandiria
n 
masyarakat 

29. P
rogram 
Pembangu
nan 
Saluran 
Drainase/ 
Gorong-
gorong 

30. P
rogram 
Pengemba
ngan dan 
pengelolaa
n jaringan 
irigasi, 
rawa dan 
jaringan 
pengairan 
lainnya 

31. P
rogramPe
mbanguna
n/ 
Pemelihara
an jalan 
dan 
jembatan 

32. P
rogram 
Pembangu
nan 
Perumaha
n 

   

33. M
emerataka

Pembangu
nan jalan 

34. P
rogram 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

n 
pembangu
nan 
infrastrukt
ur jalan 
perdesaan 

poros desa 
secara 
bertahap 
melalui 
pembiayaa
n lintas 
program. 

Pembangu
nan/ 
Pemelihara
an jalan 
dan 
jembatan 
poros desa 

35. P
rogram 
pengentas
an desa 
tertinggal 

36. M
empercepa
t 
pembangu
nan 
permukima
n berbasis 
partisipasi 
masyaraka
t serta 
sinergitas 
pemerinta
h dan 
swasta. 

Pembangu
nan, 
peningkata
n dan 
penataan 
permukima
n dengan 
penguatan 
kerjasama 
antara 
Pemerintah 
dengan 
dunia 
usaha. 

37. P
rogram 
Pembangu
nan 
Perumaha
n 

38. P
rogram 
Penyediaa
n dan 
Pengelolaa
n Air Baku 
Program 
Pembangu
nan 
Perumaha
n 

39. P
rogram 
Pengemba
ngan 
Kinerja 
Pengelolaa
n Air 
Minum 
dan Air 
Limbah 

   

3 RTRW 
Kabupaten 
Pandeglan
g Tahun 
2011-2031 

Tujuan 
penataan 
ruang 
Kabupate
n 
Pandegla
ng Tahun 
2011-
2031 
adalah: 
“Mewuju
dkan 

40. P
eningkatan 
kualitas 
dan 
jangkauan 
pelayanan 
jaringan 
sarana dan 
prasarana 
transporta
si, energi, 
telekomuni

41. M
eningkatka
n jaringan 
prasarana 
transportas
i dan 
keterpadua
n 
pelayanan 
transportas
i darat, 
laut, dan 

50. P
erwujudan 
sistem 
jaringan 
transporta
si darat 

Penyusuna
n 
Database/P
endataan 
Jalan 
Kewenanga
n 
Kabupaten 

APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2012-2013 

Penyusuna
n Rencana 
Induk 
Sistem 

APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013-2014 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

ruang 
wilayah 
Kabupate
n sebagai 
pusat 
agroindu
stri dan 
pariwisat
a di 
Provinsi 
Banten 
yang 
religius, 
berkelanj
utan 
serta 
berwawa
san 
lingkung
an” 

kasi, 
sumber 
daya air di 
seluruh 
wilayah 
kabupaten; 
 

udara; 
42. M
eningkatka
n jaringan 
energi 
listrik 
dengan 
pengemban
gan 
pembangkit 
tenaga 
listrik 
melalui 
pemanfaat
an sumber 
energi 
terbarukan 
dan tidak 
terbarukan 
secara 
optimal; 
43. M
ewujudkan 
keterpadua
n sistem 
penyediaan 
jaringan 
energi/kelis
trikan 
termasuk 
jaringan 
pipa dan 
kabel dasar 
laut; 
44. M
engembang
kan 
prasarana 
telekomuni
kasi yang 
dapat 
menjangka
u seluruh 
wilayah 
kabupaten; 
45. M
eningkatka
n kuantitas 
dan 
kualitas 
jaringan 

Transportas
i 

Penyusuna
n RPJM 
Jalan dan 
Jembatan 

APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013-2014 

Pembangu
nan jalan 
bebas 
hambatan 

APBN 
Swasta 

2016-2031 

Pengemban
gan dan 
peningkata
n jalan 
kolektor 
 

APBN 
Swasta 

2013-2031 

Pengemban
gan dan 
peningkata
n jalan lokal 
 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013-2031 

Pembangu
nan 
jembatan 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2014-2020 

Pengemban
gan 
angkutan 
umum 

APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013-2015 

Pengemban
gan dan 
peningkata
n terminal 
penumpan
g 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013-2025 

51. P
erwujud
an sist. 
jar. 
Transpor
tasi 
perkeret
aapian 

Pengemban
gan dan 
peningkata
n jalur rel 
kereta api 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013-2031 

Pengamana
n 
sempadan 
dan 
perlintasan 
kereta api 
 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013-2031 

Pembangu
nan stasiun 
kereta api 

APBN, 
APBD 
Prov, 

2013-2031 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

prasarana 
serta 
mewujudka
n 
keterpadua
n sistem 
jaringan 
sumber 
daya air; 
46. M
ewujudkan 
sistem 
jaringan 
transportas
i yang 
aman 
melalui 
perbaikan 
dan 
peningkata
n 
infrastruktu
r; 
47. M
eningkatka
n 
penangana
n kawasan 
banjir di 
permukima
n wilayah 
kabupaten; 
48. M
ewujudkan 
keterpadua
n sistem 
jaringan 
energi; dan 
49. M
ewujudkan 
interaksi 
infrastruktu
r jaringan 
transportas
i (jalan dan 
kereta api) 
di 
kabupaten 
yang 
nyaman 
sesuai 

APBD Kab, 
Swasta 

Peningkata
n prasarana 
dan sarana 
perkeretaa
pian 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013-2031 

52. P
erwujud
an 
sistem 
jaringan 
transpor
tasi laut 

Penyusuna
n rencana 
induk 
pelabuhan 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013-2015 

Penambaha
n sarana 
angkutan 
laut dan 
angkutan 
penyebera
ngan 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2014-2020 

Penambaha
n rute dan 
pelabuhan 
pada pulau-
pulau 
terisolasi/t
erpencil 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2014-2020 

53. P
erwujud
an 
sistem 
jaringan 
transpor
tasi 
udara 

Pembangu
nan bandar 
udara 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013-2020 

Penyediaan 
fasilitas 
pokok dan 
fasilitas 
penunjang 
bandar 
udara 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013-2020 

Penataan 
Kawasan 
Keselamata
n Operasi 
Penerbang
an (KKOP) 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013-2020 

54. P
erwujud
an 
sistem 
jaringan 
prasaran
a energi 

Peningkata
n kualitas 
pelayanan 
jaringan 
distribusi 
listrik 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2011-2031 

Pembangu APBN, 2014-2031 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

ketentuan 
teknis 

nan sumber 
energi 
alternatif 

APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

55. P
erwujud
an sist. 
jar. 
prasaran
a 
telekom
unikasi 

Peningkata
n kualitas 
pelayanan 
telepon 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2011-2031 

Pembangu
nan 
instalasi 
baru dan 
pengoperas
ian instalasi 
penyaluran 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2012-2020 

Peningkata
n sistem 
hubungan 
telepon 
otomatis 
termasuk 
telepon 
umum 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2012-2020 

Penataan 
penggunaa
n menara 
telekomuni
kasi 
bersama 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2012-2013 

56. P
erwujud
an sist 
jar. 
prasaran
a 
sumberd
aya air 

Penyediaan 
sistem air 
bersih 
perpipaan 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2012-2020 

Pemanfaat
an air 
permukaan 
intake di 
sungai/mat
a air yang 
terdekat 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2012 – 2020 

Peningkata
n 
pengelolaa
n 
WS dan 
DAS 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2011 – 2031 

Normalisasi 
sungai dan 
saluran 

APBN, 
APBD 
Prov, 

2012 – 2015 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

irigasi APBD Kab, 
Swasta 

Penyusuna
n database/ 
pendataan 
Daerah 
Irigasi (DI) 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2012 – 2013 

Pembangu
nan dan 
perbaikan 
operasional 
prasarana 
jaringan 
irigasi 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013 - 2031 

Pembangu
nan 
embung/be
ndung 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013 - 2020 

Pelestarian 
sumber 
mata air 
dan 
konservasi 
daerah 
resapan air 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2011 - 2031 

Pengawasa
n dan 
penertiban 
sumber air 
tanah 
dalam 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2011 - 2031 

57. P
erwujud
an 
sistem 
jaringan 
persamp
ahan 

Peningkata
n dan 
pengemban
gan TPA 
dengan 
sistem 
sanitary 
landfill 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2011 - 2022 

Peningkata
n dan 
pengemban
gan TPS 
dan/atau 
TPST 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2011 - 2022 

Program 
pengelolaa
n sampah 
3R berbasis 
masyarakat 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2011 - 2031 



 

134 |  Pencegahan Peningkatan Pemukiman Kumuh 

No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

Penyediaan 
tempat 
sampah 
terpisah 
sampah 
organik dan 
non-or 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2011 - 2031 

58. P
erwujudan 
sistem 
pengelolaa
n limbah 

Pengemban
gan 
pengelolaa
n limbah 
kawasan 
perkotaan 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2011 - 2020 

Pembangu
nan 
instalasi 
pengolahan 
limbah B3 
pada 
kawasan 
peruntukan 
industri 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2011 - 2031 

Pembangu
nan 
instalasi 
pengolahan 
limbah tinja 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2013 - 2020 

Pengemban
gan sistem 
pengolahan 
limbah 
kotoran 
hewan dan 
limbah 
rumah 
tangga 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2011 - 2031 

59. P
erwujud
an 
sistem 
jaringan 
drainase 

Pembangu
nan dan 
peningkata
n saluran 
drainase 
perkotaan 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2012 - 2025 

Normalisasi 
peningkata
n saluran 
primer dan 
sekunder 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2012 - 2025 

Normalisasi 
saluran 
sungai 

APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 

2012 - 2025 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

Swasta 

60. P
engem
bangan 
pusat-
pusat 
pelaya
nan 
secara 
berhira
rki; 

61. M
enetapkan 
hirarki 
pelayanan 
kota sesuai 
peran dan 
fungsi; 
62. M
emantapka
n pusat 
pelayanan 
lingkungan; 
dan 
63. M
emacu 
pertumbuh
an 
permukima
n baru di 
sekitar PPK. 

64. P
enyusun
an 
rencana 
rinci tata 
ruang 

65. P
enyusun
an 
peratura
n zonasi 
peningka
tan dan 

66. P
engemb
angan 
sarana 
prasaran
a 
penunja
ng 

 APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2012 - 2025 

67. P
engen
dalian 
secara 
ketat 
terhad
ap 
kawasa
n 

68. M
engembang
kan 
kegiatan 
budidaya 
unggulan di 
dalam 
kawasan 
budidaya 
beserta 
prasarana 
pendukung
nya secara 
sinergis dan 
berkelanjut
an untuk 
mendorong 
pengemban
gan 
perekonom
ian 
kawasan 
dan wilayah 
sekitarnya 
dengan 
mengalokas
ikan ruang 
dan akses 
masyarakat

75. I
dentifika
si 
permasal
ahan 
kawasan 
permuki
man 

 APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2012 - 2013 

76. I
dentifikasi 
permasala
han 
kawasan 
permukima
n 

 APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2012 - 2013 

77. P
engemban
gan dan 
peningkata
n jaringan 
infrastrukt
ur 
penunjang 
permukima
n 
 

 APBN, 
APBD 
Prov, 
APBD Kab, 
Swasta 

2012 - 2031 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

; 
69. M
engembang
kan 
kegiatan 
budidaya 
untuk 
menunjang 
aspek 
politik, 
pertahanan 
dan 
keamanan 
negara, 
sosial 
budaya, 
serta ilmu 
pengetahua
n dan 
teknologi; 
70. M
engembang
kan dan 
melestarika
n kawasan 
budidaya 
pertanian 
pangan 
untuk 
mendukung 
perwujuda
n 
ketahanan 
pangan; 
71. M
engembang
kan pulau-
pulau kecil 
dengan 
pendekatan 
gugus 
pulau 
untuk 
meningkatk
an daya 
saing dan 
mewujudka
n skala 
ekonomi; 
72. M
engembang
kan 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

kegiatan 
pengelolaa
n sumber 
daya 
kelautan 
yang 
bernilai 
ekonomi 
tinggi di 
wilayah 
laut; 
73. M
ewujudkan 
kawasan 
budidaya 
melalui 
pengemban
gan hutan 
produksi, 
pertanian, 
perkebuna
n, 
perikanan, 
pertamban
gan, 
industri, 
pariwisata, 
permukima
n, dan 
kawasan 
peruntukan 
lainnya 
secara 
produktif 
melalui 
pemberday
aan 
masyarakat 
di 
perkotaan 
dan 
perdesaan; 
dan 
74. M
emanfaatka
n sumber 
daya 
minyak dan 
gas alam, 
panas 
bumi, dan 
sumber 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

daya 
mineral dan 
batuan 
lainya 
dengan 
tepat guna 

78. P
engemb
angan 
kawasan 
budidaya 
untuk 
menduk
ung 
pemanta
pan 
sistem 
agropolit
an, 
minapoli
tan serta 
industri 
berbasis 
pertania
n dan 
ekowisat
a; dan 

79. M
engembang
kan 
kawasan 
sesuai 
potensinya 
yang 
dihubungka
n dengan 
pusat 
kegiatan 
untuk 
mendukung 
agropolitan 
dan 
minapolita
n; 
80. M
enetapkan 
dan 
mengemba
ngkan 
kawasan 
hutan 
rakyat 
dalam 
mendukung 
penyediaan 
hutan oleh 
rakyat; 
81. M
engamanka
n lahan 
pertanian 
berkelanjut
an dan 
menjaga 
suplai 
pangan 
nasional; 
82. M
engembang
kan 
komoditas-
komoditas 

89.     
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

unggul 
perkebuna
n di setiap 
wilayah; 
83. M
eningkatka
n produk 
dan nilai 
tambah 
pertanian 
dan 
perikanan 
melalui 
sentra 
usaha 
pengolahan
nya; 
84. M
enyediakan 
dan 
mengemba
ngkan 
kawasan 
agroindustr
i; 
85. M
engembang
kan 
kawasan 
pariwisata 
berbasis 
ekowisata 
dengan 
tetap 
memperhat
ikan 
kelestarian 
lingkungan, 
pelestarian 
budaya 
leluhur dan 
melibatkan 
peran serta 
masyarakat
; 
86. M
engembang
kan 
kawasan 
permukima
n 
perkotaan 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

secara 
sinergis 
dengan 
permukima
n 
perdesaan; 
87. M
engembang
kan zona 
kawasan 
pesisir dan 
laut yang 
potensial di 
kabupaten; 
dan 
88. M
engembang
kan wilayah 
pesisir 
kabupaten 
sesuai 
dengan 
potensinya 
yang 
berkelanjut
an. 

90. P
eningkat
an fungsi 
kawasan 
untuk 
pertahan
an dan 
keamana
n negara 
negara 

     

4 Rencana 
Pembangu
nan dan 
Pengemba
ngan 
Perumaha
n dan 
Permukim
an Daerah 
(RP4D) 

Tujuan 
RP4D 
Kabupate
n 
Pandegla
ng adalah 
untuk 
merenca
nakan 
pembang
unan 
permuki
man 
beserta 
peningka

91. M
erencan
akan 
pemban
gunan 
perumah
an dan 
permuki
man 

92. K
ecamatan 
dengan 
kepadatan 
penduduk 
>150 
jiiwa/Ha, 
pembangu
nan 
rumahnya 
diarahkan 
vertikal 
(bertingkat) 
(diarahkan 
di 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

tan 
kualitas 
lingkunga
n 
perumah
an dan 
permuki
man 

Kecamatan 
Pandeglang
, Labuan, 
dan 
Panimbang) 
93. P
engembang
an 
perumahan 
disarankan 
menyediak
an fasilitas 
sosial 
seperti : TK, 
SD, Pasar 
94. P
engembang 
perumahan 
baru 
disarankan 
membuat 
sumur 
resapan 
untuk 
setiap 
rumah 
sedangkan 
untuk skala 
lingkungan 
disediakan 
penampun
g air hujan 
95. P
engembang 
perumahan
disarankan 
membuat 
pengolah 
limbah 
komunal 
khususnya 
perumahan 
< 10 Ha. 
Hal 
tersebut 
berdasarka
n kebijakan 
tentang 
permukima
n 
penduduk. 
96. B
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

agi 
pengemban
g 
perumahan 
besar 
dengan 
luas 
pengemban
gan 
lahannya > 
25 Ha, 
diharapkan 
mencari 
titik-titik 
lokasi 
sumber air 

97. M
erenca
nakan 
pening
katan 
kualita
s 
lingkun
gan 
perum
ahan 
dan 
permu
kiman 

98. R
ehabilitasi: 
memperbai
ki 
bangunan 
rumah yang 
lama yang 
tidak dihuni 
dan untuk 
dihuni lagi 
sebagai 
tempat 
tinggal, 
tampa 
merubah 
dan 
menambah 
bentuk fisik 
dan luas 
ruangan 
yang telah 
ada dan 
menggunak
an lahan-
lahan yang 
tidak 
subur/prod
uktif untuk 
perumahan
. 
99. R
evitalisasi: 
meningkatk
an nilai 
kesejaraha
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

n rumah 
agar tidak 
hilang 
setelah 
adanya 
penggantia
n penghuni 
baru. 
100. P
eremajaan 
dan 
Relokasi: 
untuk 
meremajak
an suatu 
kawasan 
permukima
n yang 
telah 
kumuh 
melalui 
penataan 
kembali 
(melakukan 
pembongka
ran total) 
permukima
nnya agar 
diperoleh 
ruang luar 
yang 
diinginkan 
dan 
peningkata
n fisik 
kondisi 
permukima
n yang jauh 
lebih baik. 
Program 
peremajaa
n dan 
relokasi 
antara lain: 
o P
rogram 
Peremajaan 
Kampung 
(Urban 
Housing 
Renewal) 
o P
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

rogram 
Perbaikan 
Kampung 
(KIP/P2LPK) 
o P
rogram 
Squarters 
(kumuh 
Ilegal) 
o R
evitalisasi 
kawasan 
permukima
n di sekitar 
kawasan 
strategis 
(Tradisional
, 
bersejarah, 
dll) 
o R
evitalisasi 
Kawasan 
Permukima
n Disekitar 
Kawasan 
Bencana 
o R
encana 
perbaikan 
permukima
n melalui 
rehabilitas 
dilakukan 
pada 
kawasan-
kawasan 
permukima
n yang 
terkena 
bencana, 
seperti 
permukima
n yang 
terkena 
longsor dan 
banjir. 

5 RKPKP 
Kabupaten 
Pandeglan
g 

Tujuan 
RKPKP 
adalah 
untuk 

Strategi 
penangana
n kumuh di 
kawasan 

Rencana 
Program 
Penangana
n 

101. Norma
lisasi 
Sungai 

102. Pemba
nguna
n 
turap 

APBD 
Prov, 
APBN 

2017 – 2020 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

menyusu
n strategi 
penanga
nan 
kumuh 
secara 
spasial 
dan 
tipologi 
kawasan, 
indikasi 
program 
dan 
kegiatan 
penanga
nan 
kawasan 
kumuh 
perkotaa
n 

kumuh 
berdasarka
n SK Bupati 

Permukima
n Kumuh 
Perkotaan 
di seluruh 
kawasan 
kumuh 
sesuai SK 
Bupati 

Sungai 
Cilima
n dan 
Cipunt
en 
Agung 

103. Penyul
uhan 
Progra
m Kali 
Bersih 

104. Rehabi
litasi 
sungai 

105. Penata
an 
sempa
dan 
sungai 

106. Penata
an 
Lingku
ngan 

107. Penyu
sunan 
RTBL 

108. Penyu
sunan 
RTBL 
Korido
r 
Sungai 
Cilima
n 

109. Penge
mbang
an 
RTH 
lingku
ngan 

110. Renca
na 
penata
an 
permu
kiman 
kumuh 

APBN, 
APBD Kab 

2016 – 2020 

111. Pening
katan 
Kualita
s 
Lingku
ngan 
Permu
kiman 

112. Pemba
nguna
n 
tanggu
l 
pantai 

113. Bantu
an 

APBN, 
APBD Kab 

2016 – 2020 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

perbai
kan 
atap, 
lantai, 
dindin
g 
(progr
am 
aladin) 

114. Sosiali
sasi 
rumah 
sederh
ana 
sehat 
(RSH 

115. Pemba
nguna
n dan 
Pening
katan 
Jalan 
Lingku
ngan 

116. Rehabi
litasi 
jalan 
Kampu
ng 
Soge 
Cilima
n dan 
Kampu
ng 
Jongor 

117. Pemba
nguna
n Jalan 
Kampu
ng 
Soge 
Cilima
n dan 
Kampu
ng 
Jongor 

118. Penata
an 
korido
r jalan  

APBD 
Prov, 
APBN 

2016 – 2020 

119. Pemba
nguna
n/Peni
ngkata
n 
Salura
n 
Draina
se 

120. Pemba
nguna
n 
draina
se 
Kampu
ng 
Jongor
, 

APBD 
Prov, 
APBN 

2016 – 2020 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

Kampu
ng 
Soge 
Cilima
n, dan 
Kampu
ng 
Soge 
Masjid 

121. Pening
katan 
draina
se 
Kampu
ng 
Jongor 
dan 
Kampu
ng 
Soge 
Cilima
n 

122. Kampa
nye 
dan 
sosialis
asi 
Pengel
olaan 
Sistem 
Draina
se 
Lingku
ngan 

123. Penge
mbang
an 
Pengol
ahan 
Air 
Limba
h 

124. Pembu
atan 
septic 
tank 
komun
al 

125. Pemba
nguna
n IPAL 
komun
al 

126. Pemba
nguna
n 
jaringa
n 
perpip

APBD Kab, 
APBD Prov, 
APBN 

2016 – 2020 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

aan 
127. Pemba

nguna
n MCK 
umum 

128. Pembe
ntukan 
kelom
pok 
swada
ya 
masya
rakat 
(KSM) 
dan 
pelatih
an 
pengu
rus 
KSM 
pengel
ola 
MCK 
umum 

129. Penge
mbang
an 
Jaringa
n Air 
Bersih 

130. Penge
mbang
an 
jaringa
n air 
minu
m 
perpip
aan 

APBN 2017 – 2020 

131. Penge
mbang
an 
Pengel
olaan 
Persa
mpaha
n 

132. Pemba
nguna
n Unit 
Transf
er 
Depo 

133. Pening
katan 
penga
daan 
tempa
t 
sampa
h 
organi
c dan 
anorga
nik di 

APBD Kab, 
APBD Prov, 
APBN 

2016 – 2020 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

kawas
an 
permu
kiman 

134. Pening
katan 
prasar
ana 
penga
ngkuta
n 
sampa
h 

135. Penyul
uhan 
tentan
g 
persa
mpaha
n dan 
kampa
nye 
pengu
rangan 
dan 
pemila
han 
sampa
h dari 
sumbe
rnya 
kepad
a 
masya
rakat 
dan 
kelom
pok 
masya
rakat 

136. Penge
mbang
an 
Fasilita
s 
Keben
canaa
n 

137. Pemba
nguna
n 
sarana 
pence
gahan 
bahay
a 
kebak
aran 

138. Penga

APBD Kab, 
APBN 

2016 – 2018 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

daan 
prasar
ana 
pence
gahan 
bahay
a 
kebak
aran 

139. Pemba
nguna
n 
shelter 
benca
na 
tsuna
mi 

140. Progra
m 
Pembe
rdayaa
n 
Komu
nitas 
Permu
kiman 

141. Pembe
rdayaa
n 
masya
rakat 
(TRIDA
YA) 
dalam 
pemba
nguna
n 
rumah 
dan 
infrast
ruktur 
permu
kiman 

142. Sosiali
sasi 
perilak
u 
hidup 
bersih 
dan 
sehat 
(PHBS) 

143. Pening
katan 
peran 
serta 
masya
rakat 
dalam 
pelest

APBD Kab 2016 – 2020 
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No 
Produk 
Hukum 

Tujuan Kebijakan 
Strategi 
dan 
Rencana 

Kegiatan 
Komponen 
Program 

Sumber 
Dana 

Waktu 
Pelaksanaan 

arian 
lingku
ngan 
perum
ahan 

144. Pemba
nguna
n 
Kawas
an 
Perum
ahan 
Bersub
sidi 

145. Perenc
anaan 
dan 
pemba
nguna
n 
perum
ahan 
sehat 

APBN dan 
swasta 

2018 – 2020 

146. Perenc
anaan 
dan 
Pemba
nguna
n Area 
Parkir 

147. Perenc
anaan 
dan 
pemba
nguna
n area 
perpar
kiran 

APBD Kab 
dan swasta 

2019 – 2020 

Sumber: SPPIP Kabupaten Pandeglang 
 

Tabel 4.15 Kejian Kebijakan dan Strategi Terkait Pembangunan Permukiman 
dan Infrastruktur Perkotaan 

Sumber 
Dokumen 

Kebijakan 
Muatan 

Strategi Program 

Dokumen Penataan Ruang (Spatial Plan) 

RTRW 
Kabupaten 
Pandeglang 
Tahun 2011- 
2031 

Tujuan penataan 
ruang Kabupaten 
Pandeglang 
Tahun 2011-2031 
adalah: 
 
“Mewujudkan 
ruang wilayah 
Kabupaten 
sebagai pusat 
agroindustri dan 
pariwisata di 
Provinsi Banten 
yang religius, 
berkelanjutan 
serta 

1. Peningkatan 
kualitas 
pelayanan dan 
jangkauan 
pelayanan 
jaringan sarana 
dan prasarana 
transportasi, 
energi, 
telekomunikasi, 
sumber daya air 
di seluruh 
wilayah 
Kabupaten: 

a. Meningkatkan 
jaringan 

1. Perwujudan Struktur 
Ruang 

a. Sistem Perkotaan 
1) Penyusunan rencana 

rinci tata ruang 
2) Penyusunan 

peraturan zonasi 
3) Peningkatan dan 

pengembangan 
sarana prasarana 
penunjang 

b. Sistem Jaringan 
Transportasi 

1) Penyusunan 
Database/Pendataan 
Jalan Kewenangan 
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Sumber 
Dokumen 

Kebijakan 
Muatan 

Strategi Program 

berwawasan 
lingkungan” 
  
Kebijakan 
penataan ruang 
Kabupaten 
Pandeglang 
adalah sebagai 
berikut :  
a. Peningkatan 

kualitas dan 
jangkauan 
pelayanan 
jaringan 
sarana dan 
prasarana 
transportasi, 
energi, 
telekomunikas
i, sumber daya 
air di seluruh 
wilayah 
kabupaten; 

b. Pengembanga
n pusat-pusat 
pelayanan 
secara 
berhirarki; 

c. Pemeliharaan 
dan 
perwujudan 
kelestarian 
lingkungan 
hidup; 

d. Pengendalian 
secara ketat 
terhadap 
kawasan 
lindung; 

e. Perwujudan 
keterpaduan 

prasarana 
transportasi dan 
keterpaduan 
pelayanan 
transportasi 
darat, laut, dan 
udara; 

b. Meningkatkan 
jaringan energi 
listrik dengan 
pengembangan 
pembangkit 
tenaga listrik 
melalui 
pemanfaatan 
sumber energi 
terbarukan dan 
tidak terbarukan 
secara optimal; 

c. Mewujudkan 
keterpaduan 
sistem 
penyediaan 
jaringan 
energi/kelistrikan 
termasuk 
jaringan pipa dan 
kabel dasar laut; 

d. Mengembangkan 
prasarana 
telekomunikasi 
yang dapat 
menjangkau 
seluruh wilayah 
Kabupaten; 

e. Meningkatkan 
kuantitas dan 
kualitas jaringan 
prasarana serta 
mewujudkan 
keterpaduan 

Kabupaten 
2) Penyusunan Rencana 

Induk Sistem 
Transportasi 

3) Penyusunan RPJM 
Jalan dan Jembatan 

4) Pembangunan jalan 
bebas hambatan 

5) Pengembangan dan 
peningkatan jalan 
kolektor 

6) Pengembangan dan 
peningkatan jalan 
lokal 

7) Pembangunan 
jembatan 

8) Pengembangan 
angkutan umum 

9) Pengembangan dan 
peningkatan terminal 
penumpang 

10) Pengembangan dan 
peningkatan jalur 
rel kereta api; 

11) Pengamanan 
sempadan dan 
perlintasan kereta 
api; 

12) Pembangunan 
stasiun kereta api; 
dan 

13) Peningkatan 
prasarana dan 
sarana 
perkeretaapian. 

14) Penyusunan 
rencana induk 
pelabuhan; 

15) Penambahan 
sarana angkutan 
laut dan angkutan 
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Sumber 
Dokumen 

Kebijakan 
Muatan 

Strategi Program 

antar kegiatan 
budi daya;  

f. Pengembanga
n kawasan 
budidaya 
untuk 
mendukung 
pemantapan 
sistem 
agropolitan, 
minapolitan 
serta industry 
berbasis 
pertanian dan 
ekowisata; 
dan 

g. Peningkatan 
fungsi 
kawasan 
untuk 
pertahanan 
dan 
keamanan 
negara  

 
Sistem perkotaan 
dan pusat 
pelayanan di 
Kabupaten 
Pandeglang 
adalah sebbagai 
berikut:   
a. PKW berupa 

perkotaan 
Pandeglang; 

b. PKWp berupa 
perkotaan 
Panimbang; 

c. PKL meliputi: 
1) Perkotaan 

Labuan; 

sistem jaringan 
sumber daya air; 

f. Mewujudkan 
sistem jaringan 
transportasi yang 
aman melalui 
perbaikan dan 
peningkatan 
infrastruktur; 

g. Meningkatkan 
penanganan 
kawasan banjir di 
permukiman 
wilayah 
Kabupaten; 

h. Mewujudkan 
keterpaduan 
sistem jaringan 
energi; dan 

i. Mewujudkan 
interaksi 
infrastruktur 
jaringan 
transportasi 
(jalan dan kereta 
api) di Kabupaten 
yang nyaman 
sesuai ketentuan 
teknis. 

2. Pengembangan 
pusat-pusat 
pelayanan secara 
berhirarki: 

a. Menetapkan 
hirarki pelayanan 
kota sesuai peran 
dan fungsi; 

b. Memantapkan 
pusat pelayanan 
lingkungan; dan 

c. Memacu 

penyeberangan; 
16) Penambahan rute 

dan pelabuhan 
pada pulau-pulau 
terisolasi/terpencil. 

17) Pembangunan 
bandar udara; 

18) Penyediaan fasilitas 
pokok dan fasilitas 
penunjang bandar 
udara; dan 

19) Penataan kawasan 
keselamatan 
operasi 
penerbangan. 

c. Perwujudan sistem 
jaringan prasarana 
energi meliputi: 

1) Peningkatan kualitas 
pelayanan jaringan 
listrik di seluruh 
wilayah Kabupaten; 
dan 

2) Pembangunan 
sumber energi 
alternatif. 

d. Sistem jaringan 
sumber daya air: 

1) Penyediaan sistem 
air bersih perpipaan; 

2) Pemanfaatan air 
permukaan dengan 
saluran masuk di 
sungai/mata air yang 
terdekat; 

3) Peningkatan 
pengelolaan DAS; 

4) Normalisasi sungai 
dan saluran irigasi; 

5) Pembangunan dan 
perbaikan 
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Sumber 
Dokumen 

Kebijakan 
Muatan 

Strategi Program 

dan 
2) Perkotaan 

Cibaliung; 
a. PKLp meliputi: 

1) Perkotaan 
Menes; 

2) Perkotaan 
Munjul; 
dan 

3) Perkotaan 
Kaduhejo. 

b. PPK meliputi: 
1) Perkotaan 

Picung; 
2) Perkotaan 

Cimanuk; 
3) Perkotaan 

Karangtanj
ung; 

4) Perkotaan 
Banjar; 

5) Perkotaan 
Majasari; 

6) Perkotaan 
Cadasari; 

7) Perkotaan 
Sumur; 

8) Perkotaan 
Cikeusik; 

9) Perkotaan 
Saketi; dan 

10) Perkotaan 
Pagelaran. 

pertumbuhan 
permukiman 
baru di sekitar 
PPK. 

3. Pemeliharaan 
dan perwujudan 
kelestarian 
lingkungan hidup 

4. Pengendalian 
secara ketat 
terhadap 
kawasam lindung 
kawasan lindung 

5. Perwujudan 
keterpaduan 
antar kegiatan 
budidaya: 

a. Mengembangkan 
kegiatan 
budidaya 
unggulan di 
dalam kawasan 
budidaya beserta 
prasarana 
pendukungnya 
secara sinergis 
dan 
berkelanjutan 
untuk 
mendorong 
pengembangan 
perekonomian 
kawasan dan 
wilayah 
sekitarnya 
dengan 
mengalokasikan 
ruang dan akses 
masyarakat; 

b. Mengembangkan 
kegiatan 

operasional 
prasarana jaringan 
irigasi; pembangunan 
embung; 

6) Pelestarian sumber 
mata air dan 
konservasi daerah 
resapan air; dan 

7) Pengawasan dan 
penertiban sumber 
air yang berasal dari 
sumber air tanah 
dalam. 

e. Sistem jaringan 
persampahan 
meliputi: 

1) Peningkatan dan 
pengembangan TPA 
dengan sistem 
sanitary landfill; 

2) Peningkatan dan 
pengembangan TPS 
dan/atau TPST; 

3) Program pengelolaan 
sampah 3R; 

4) Penyediaan tempat 
sampah terpisah 
untuk sampah 
organik dan non-
organik di kawasan 
perkotaan; dan 

5) Usaha reduksi 
melalui 
pengomposan, daur 
ulang, dan pemilahan 
antara sampah 
organik dan non-
organik. 

f. Sistem pengelolaan 
limbah meliputi: 
pengembangan 
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Sumber 
Dokumen 

Kebijakan 
Muatan 

Strategi Program 

budidaya untuk 
menunjang aspek 
politik, 
pertahanan dan 
keamanan 
negara, sosial 
budaya, serta 
ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi; 

c. Mengembangkan 
dan melestarikan 
kawasan 
budidaya 
pertanian pangan 
untuk 
mendukung 
perwujudan 
ketahanan 
pangan; 

d. Mengembangkan 
pulau-pulau kecil 
dengan 
pendekatan 
gugus pulau 
untuk 
meningkatkan 
daya saing dan 
mewujudkan 
skala ekonomi; 

e. Mengembangkan 
kegiatan 
pengelolaan 
sumber daya 
kelautan yang 
bernilai ekonomi 
tinggi di wilayah 
laut; 

f. Mewujudkan 
kawasan 
budidaya melalui 

pengelolaan limbah 
kawasan perkotaan; 
pembangunan 
instalasi pengolahan 
limbah B3 pada 
kawasan peruntukan 
industri; 
pembangunan 
instalasi pengolahan 
limbah tinja; 

g. Pengembangan 
sistem pengolahan 
limbah kotoran 
hewan dan limbah 
rumah tangga 
perdesaan. 

h. Sistem jaringan 
drainase meliputi: 

1) Pembangunan dan 
peningkatan saluran 
drainase perkotaan; 

2) Normalisasi 
peningkatan saluran 
primer dan sekunder; 

3) Normalisasi saluran 
sungai; dan 
memantapkan 
rencana 
pengembangan dan 
pengelolaan saluran 
drainase diseluruh 
kawasan perkotaan.
  

2. Perwujudan Pola 
Ruang Kawasan 
Permukiman 

a. Pengembangan dan 
peningkatan jaringan 
infrastruktur 
penunjang 
permukiman; 
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Sumber 
Dokumen 

Kebijakan 
Muatan 

Strategi Program 

pengembangan 
hutan produksi, 
pertanian, 
perkebunan, 
perikanan, 
pertambangan, 
industri, 
pariwisata, 
permukiman, dan 
kawasan 
peruntukan 
lainnya secara 
produktif melalui 
pemberdayaan 
masyarakat di 
perkotaan dan 
perdesaan; dan 

g. Memanfaatkan 
sumber daya 
minyak dan gas 
alam, panas 
bumi, dan 
sumber daya 
mineral dan 
batuan lainya 
dengan tepat 
guna. 

6. Pengembangan 
kawasan 
budidaya untuk 
mendukung 
pemantapan 
sistem 
agropolitan, 
minapolitan serta 
industri berbasis 
pertanian dan 
ekowisata: 

a. Mengembangkan 
kawasan sesuai 
potensinya yang 

b. Identifikasi 
permasalahan 
kawasan 
permukiman di 
kawasan perkotaan 
dan perdesaan; 

c. Penyusunan 
masterplan kawasan 
permukiman 
perkotaan dan 
perdesaan; dan 

d. Penyediaan berbagai 
fasilitas pendukung 
yang mampu 
mendorong 
perkembangan 
kawasan 
permukiman. 

3. Perwujudan Kawasan 
Strategis 

a. Kawasan strategis 
ekonomi: 

b. Penyediaan sarana 
dan prasarana 
penunjang; 

c. Pengembangan 
kegiatan ekonomi 
pada sektor 
unggulan; 
pengaturan 
pengembangan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang; 
dan 

d. Penyediaan fasilitas 
dan prasarana 
penunjang kegiatan 
ekonomi pada 
kawasan strategis. 

4. Kawasan strategis 
lingkungan hidup: 
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Sumber 
Dokumen 

Kebijakan 
Muatan 

Strategi Program 

dihubungkan 
dengan pusat 
kegiatan untuk 
mendukung 
agropolitan dan 
minapolitan; 

b. Menetapkan dan 
mengembangkan 
kawasan hutan 
rakyat dalam 
mendukung 
penyediaan 
hutan oleh 
rakyat; 

c. Mengamankan 
lahan pertanian 
berkelanjutan 
dan menjaga 
suplai pangan 
nasional; 

d. Mengembangkan 
komoditas-
komoditas unggul 
perkebunan di 
setiap wilayah; 

e. Meningkatkan 
produk dan nilai 
tambah 
pertanian dan 
perikanan 
melalui sentra 
usaha 
pengolahannya; 

f. Menyediakan 
dan 
mengembangkan 
kawasan 
agroindustri; 

g. Mengembangkan 
kawasan 
pariwisata 

a. Identifikasi 
karakteristik kawasan 
strategis; 

b. Pemanfaatan untuk 
pendidikan dan 
penelitian berbasis 
ramah lingkungan 
hidup. 

c. Pengendalian 
perkembangan 
kegiatan yang dapat 
menganggu kawasan 
strategis; dan 

d. Melakukan program 
pembinaan, 
penyuluhan kepada 
masyarakat pada 
kawasan strategis. 

5. Kawasan strategis 
SDA dan/atau 
teknologi tinggi: 

a. Pemanfaaatan 
sumber daya yang 
berkelanjutan; 

b. Pengendalian 
perkembangan 
kegiatan yang dapat 
menganggu kawasan 
strategis; dan 

c. Melakukan program 
pembinaan, 
penyuluhan kepada 
masyarakat pada 
kawasan strategis. 

6. Kawasan strategis 
pertahanan dan 
keamanan: 

1) Penetapan kawasan 
strategis pertahanan 
dan keamanan 
negara; 



 

158 |  Pencegahan Peningkatan Pemukiman Kumuh 

Sumber 
Dokumen 

Kebijakan 
Muatan 

Strategi Program 

berbasis 
ekowisata 
dengan tetap 
memperhatikan 
kelestarian 
lingkungan, 
pelestarian 
budaya leluhur 
dan melibatkan 
peran serta 
masyarakat; 

h. Mengembangkan 
kawasan 
permukiman 
perkotaan secara 
sinergis dengan 
permukiman 
perdesaan; 

i. Mengembangkan 
zona kawasan 
pesisir dan laut 
yang potensial di 
kabupaten; dan 

j. Mengembangkan 
wilayah pesisir 
kabupaten sesuai 
dengan 
potensinya yang 
berkelanjutan. 

7. Peningkatan 
fungsi kawasan 
untuk 
pertahanan dan 
keamanan 
negara. 

 

2) Pengendalian 
perkembangan 
kegiatan yang dapat 
mengganggu 
kawasan strategis 
pertahanan dan 
keamanan negara; 
dan 

3) Melakukan program 
pembinaan, 
penyuluhan kepada 
masyarakat pada 
kawasan strategis 
pertahanan dan 
keamanan negara. 

  

Sumber: SPPIP Kabupaten Pandeglang 
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D. TINJAUAN KAJIAN LITERATUR TERKAIT INFRASTRUKTUR HUNIAN 
Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang memiliki 

permasalahan mengenai permukiman kumuh yang ditandai dengan hunian 
yang tidak teratur, masalah penyediaan infrastruktur dasar permukiman, 
maupun tumbuhnya permukiman di lahan yang dilarang untuk dibangun. Salah 
satu masalah permukiman kumuh di wilayah studi adalah penyediaan 
infrastruktur dasar permukiman yang tidak memadai disertai dengan 
kurangnya  pelayanan  prasarana  sarana  dasar dengan  penghuni  yang  
kebanyakan  adalah masyarakat berpendapatan rendah. Penyediaan 
infrastruktur yang ideal bagi permukiman terdapat pada SNI 03-1733-2004 
tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. 
1. Prasarana Jaringan Jalan 

Prasarana dan utilitas pada jaringan jalan yang harus disediakan 
ditetapkan menurut klasifikasi jalan perumahan yang disusun berdasarkan 
hirarki jalan, fungsi jalan dan kelas kawasan/lingkungan perumahan. Prasarana 
jaringan jalan terkait dengan jaringan prasarana utilitas lain, yaitu drainase, 
sebagai unsur yang akan terkait dalam perencanaan jaringan jalan ini. 
Jalan perumahan yang baik harus dapat memberikan rasa aman dan nyaman 
bagi pergerakan pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara kendaraan 
bermotor. Selain itu harus didukung pula oleh ketersediaan prasarana 
pendukung jalan, seperti perkerasan jalan, trotoar, drainase, lansekap, rambu 
lalu lintas, parkir dan lain-lain. 

 
Gambar 4.16 Deskripsi Bagian-bagian Jalan 

(Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan 
Perumahan di Perkotaan) 
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Gambar 4.17 Deskripsi Bagian-bagian Jalan 

(Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan 
Perumahan di Perkotaan) 

 

Tabel 4.16 Klasifikasi Jalan di Lingkungan Perumahan 

Hirarki 
Jalan 
Perumah
an 

Dimensi dari Elemen-elemen Jalan Dimensi pada Daerah Jalan 
GSB 
min. 
(m) 

Ket Perker
asan 
(m) 

Bahu 
Jalan 
(m) 

Pedestr
ian (m) 

Trotoar 
(m) 

Damaja 
(m) 

Damija 
(m) 

Dawa
sja 
min. 
(m) 

Lokal 
Sekunder 
I 

3.0-7.0 
(mobil 
motor) 

1.5-2.0 
(darura
t 
parkir) 

1.5 
(pejalan 
kaki, 
vegetas
i, 
penyan
dang 
cacat 
roda) 

0.5 
10.0-
12.0 

13.0 4.0 10.5 - 
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Hirarki 
Jalan 
Perumah
an 

Dimensi dari Elemen-elemen Jalan Dimensi pada Daerah Jalan 
GSB 
min. 
(m) 

Ket Perker
asan 
(m) 

Bahu 
Jalan 
(m) 

Pedestr
ian (m) 

Trotoar 
(m) 

Damaja 
(m) 

Damija 
(m) 

Dawa
sja 
min. 
(m) 

Lokal 
Sekunder 
II 

3.0-6.0 
(mobil 
motor) 

1.0-1.5 
(darura
t 
parkir) 

1.5 
(pejalan 
kaki, 
vegetas
i, 
penyan
dang 
cacat 
roda) 

0.5 
10.0-
12.0 

12.0 4.0 10.0 - 

Lokal 
Sekunder 
III 

3.0 
(mobil 
motor) 

0.5 
(darura
t 
parkir) 

1.2 
(pejalan 
kaki, 
vegetas
i, 
penyan
dang 
cacat 
roda) 

0.5 8.0 8.0 3.0 7.0 

Khus
us 
pejal
an 
kaki 

Lingkung
an I 

1.5-2.0 
(pejala
n kaki, 
penjual 
dorong
) 

0.5 - 0.5 3.5-4.0 4.0 2.0 4.0 

Khus
us 
pejal
an 
kaki 

Lingkung
an II 

1.2 
(pejala
n kaki, 
penjual 
dorong
) 

0.5 - 0.5 3.2 4.0 2.0 4.0 

Khus
us 
pejal
an 
kaki 

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan 
Perumahan di Perkotaan 

 
2. Prasarana Jaringan Air Bersih 

Persyaratan, kriteria dan kebutuhan air bersih yang harus dipenuhi 
adalah: 
a. Penyediaan kebutuhan air bersih 

1) Lingkungan perumahan harus mendapat air bersih yang cukup dari 
perusahaan air minum atau sumber lain sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; dan 
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2) Apabila telah tersedia sistem penyediaan air bersih kota atau sistem 
penyediaan air bersih lingkungan, maka tiap rumah berhak mendapat 
sambungan rumah atau sambungan halaman. 

b. Penyediaan jaringan air bersih 
1) Harus tersedia jaringan kota atau lingkungan sampai dengan 

sambungan rumah; 
2) Pipa yang ditanam dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP atau 

fiber glass; dan 
3) Pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan 

GIP. 
c. Penyediaan kran umum 

1) Satu kran umum disediakan untuk jumlah pemakai 250 jiwa; 
2) Radius pelayanan maksimum 100 meter; 
3) Kapasitas minimum untuk kran umum adalah 30 liter/orang/hari; dan 
4) Ukuran dan konstruksi kran umum sesuai dengan SNI 03-2399-1991 

tentang Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum. 
d. Penyediaan hidran kebakaran 

1) Untuk daerah komersial jarak antara kran kebakaran 100 meter; 
2) Untuk daerah perumahan jarak antara kran maksimum 200 meter; 
3) Jarak dengan tepi jalan minimum 3.00 meter; 
4) Apabila tidak dimungkinkan membuat kran diharuskan membuat 

sumur-sumur kebakaran; dan 
5) Perencanaan hidran kebakaran mengacu pada SNI 03-1745-1989 

tentang Tata Cara Pemasangan Sistem Hidran untuk Pencegahan 
Bahaya Kebakaran pada Bangunan Rumah dan Gedung. 
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Gambar 4.18 Skema Sistem Pelayanan Air Minum 

(Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan 
Perumahan di Perkotaan) 

 
3. Prasarana Jaringan Air Limbah 

Lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air 
limbah yang memenuhi ketentuan perencanaan plambing yang berlaku. 
Apabila kemungkinan membuat tangki septik tidak ada, maka lingkungan 
perumahan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah 
lingkungan atau harus dapat disambung pada sistem pembuangan air limbah 
kota atau dengan cara pengolahan lain. Apabila tidak memungkinkan untuk 
membuat bidang resapan pada setiap rumah, maka harus dibuat bidang 
resapan bersama yang dapat melayani beberapa rumah. 

Jenis-jenis elemen perencanaan pada jaringan air limbah yang harus 
disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan adalah: 
a. Septik tank; 
b. Bidang resapan; dan 
c. Jaringan pemipaan air limbah. 



 

164 |  Pencegahan Peningkatan Pemukiman Kumuh 

 

 
Gambar 4.19 Skema Sistem Pelayanan Air Limbah 

(Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan 
Perumahan di Perkotaan) 

 
4. Prasarana Jaringan Pengelolaan Persampahan 

Jenis-jenis elemen perencanaan yang harus disediakan adalah gerobak 
sampah; bak sampah; tempat pembuangan sementara (TPS); dan tempat 
pembuangan akhir (TPA). 
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Tabel 4.17 Kebutuhan Prasarana Persampahan 

Lingkup 
Prasarana 

Prasarana 
Keterangan Sarana 

Pelengkap 
Status Dimensi 

Rumah 
(5 jiwa) 

Tong 
sampah 

Pribadi - - 

RW 
(2500 jiwa) 

Gerobak 
sampah 

TPS 2 m3 

Jarak bebas 
TPS dengan 
lingkungan 
hunian 
minimal 30 
m 

Gerobak 
mengangkut 
3x seminggu 

Bak 
sampah 
kecil 

 6 m3 

Kelurahan 
(30000 
jiwa) 

Gerobak 
sampah 

TPS 2 m3 
Gerobak 
mengangkut 
3x seminggu 

Bak 
sampah 
besar 

 12 m3 

Kecamatan 
(120000 
jiwa) 

Mobil 
sampah 

TPS/TPA 
lokal 

- 
Mobil 
mengangkut 
3x seminggu 

Bak 
sampah 
besar 

 25 m3 

Kota 
(> 480000 
jiwa) 

Bak 
sampah 
akhir 

TPA - 

- 
Tempat 
daur ulang 
sampah 

 - 

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan 
Perumahan di Perkotaan 
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Gambar 4.20 Skema Sistem Pengelolaan Persampahan 

(Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan 
Perumahan di Perkotaan) 

 
5. Prasarana Jaringan Drainase 

Jaringan drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air 
permukaan ke badan penerima air dan atau ke bangunan resapan buatan, 
yang harus disediakan pada lingkungan perumahan di perkotaan. Bagian dari 
jaringan drainase adalah: 
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Tabel 4.18 Kebutuhan Penanganan Jaringan Drainase 

Sarana Prasarana 

Badan Penerima Air 

1. Sumber air di permukaan tanah (laut, sungai, 
danau) 

2. Sumber air di bawah permukaan tanah (air tanah 
akifer) 

Bangunan 
Pelengkap 

1. Gorong-gorong 
2. Pertemuan saluran 
3. Bangunan terjunan 
4. Jembatan 
5. Street inlet 
6. Pompa 
7. Pintu air 

Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan 
Perumahan di Perkotaan 

 
Gambar 4.21 Skema Sistem Jaringan Drainase 

(Sumber: SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan 
Perumahan di Perkotaan) 
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KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN 
PENINGKATAN PERMUKIMAN KUMUH 

 
Kawasan Permukiman Desa Kalanganyar sebagian bangunannya ada 

dalam kondisi  layak huni, kurangnya akses air bersih, pengelolaan drainase 
lingkungan yang buruk, penanganan sampah sangat tidak terkelola, sanitasi 
lingkungan yang buruk dan kondisi sebagian jalan lingkungan yang rusak/masih 
jalan tanah/batu. Diagram di halaman berikut menggambarkan penyebab 
timbulkan permukiman kumuh Kalanganyar. 

 
Gambar 5.1 Bagan Identifikasi Penyebab Permukiman Kumuh Desa 

Kalanganyar 
Sumber: Hasil Analisis, 2019 
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Sebagaimana dicanangkan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat yaitu gerakan 100-0-100, dengan maksud 
pemenuhan 100% akses air minum, 0% luasan permukiman kumuh perkotaan, 
dan pemenuhan 100% akses sanitasi, dimana hal ini tercantum pula dalam 
RPJMN 2015 – 2019 dan RPJPN 2005-2025. Amanah tersebut diterjemahkan ke 
dalam Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 
Perkotaan, yang bertujuan memperbaiki kualitas lingkungan hunian di kawasan 
permukiman kumuh melalui pendekatan sektoral ke-Cipta Karyaan. Untuk 
melaksanakan kegiatan tersebut, diperlukan perencanaan yang dirangkum 
dalam bentuk kegiatan penanganan permukiman kumuh. Perencanaan ini 
dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dengan melibatkan masyarakat. 
 
A. KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 

PERMUKIMAN KUMUH DESA KALANGANYAR 
Konsep Pengembangan kawasan Permukiman Kumuh di Kalanganyar 

secara umum memiliki konsep dasar yang sama pada masing-masing kawasan 
kumuh, karena memiliki karakteristik permasalahan yang sama.  Konsep 
pencegahan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh di Kalanganyar 
tentunya akan memperhatikan arahan-arahan pengembangan ruang yang 
ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Pandeglang serta pengembangan ruang 
yang berbasiskan mitigasi bencana, global warming, pariwisata, kawasan 
pelestarian air bersih, dan pemberdayaan masyarakat. 
1. Pengembangan Berbasis Mitigasi Bencana 

Patut digarisbawahi bahwa sesungguhnya penyelenggaraan penataan 
ruang adalah sama dengan usaha mitigasi bencana. Dalam konteks identifikasi 
kawasan rawan bencana, maka hal ini merupakan upaya mendukung penataan 
ruang dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan kerentanan 
wilayah terhadap bencana sehingga resiko bencana dapat dicermati dan 
diantisipasi dalam pola ruang. Dengan kata lain, identifikasi kawasan rawan 
bencana berguna untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang suatu 
wilayah. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, 
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 
kemampuan menghadapi ancaman bencana. 
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Gambar 5.2 Tahapan Konsep Mitigasi Bencana 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 

Penerapan Konsep Mitigasi Pada Kawasan Kumuh di Kalanganyar 
terutama pada kawasan yang berada di pinggiran atau sempadan sungai 
dengan cara perencanaan wilayah kawasan   sempadan sungai, dan kawasan 
hutan ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berfungsi sebagai resapan air. 
 
2. Pengembangan Kawasan dengan Mengantisipasi Dampak Global 

Warming 
Pemanasan Global (Global Warming) pada dasarnya merupakan 

fenomena peningkatan temperature global dari tahun ketahun karena 
terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas 
seperti CO2, CH4, N2O dan CFC sehingga energi matahari tertangkap dalam 
atmosfir bumi. Pemanasan global mengakibatkan dampak yang sangat luas dan 
serius bagi lingkungan bio-geofisik seperti pelelehan es di kutub, kenaikan 
muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir perubahan 
iklim dan sebagainya. Dengan memperhatikan dampak pemanasan global yang 
memiliki dimensi waktu yang berjangka panjang, maka pengembangan ruang 
yang mengantisipasi dampak dari pemanasan global menjadi penting. 
Penanganan masalah global warming secara arsitektural dengan cara memakai 
konsep ekologi, yaitu dengan menjadikan alam sebagai basic design. 
Perwujudan dari desain ekologi arsitektur adalah bangunan dan ruang yang 
berwawasan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan green building. 
Arsitektur hijau ini merupakan bagian dari sustainable architecture (arsitektur 
berkelanjutan). 
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Gambar 5.3 Konsep Arsitektur Berkelanjutan 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
 
3. Pengembangan Kawasan Penunjanga Pariwisata 

Jenis Kegiatan penunjang pariwisata yang dapat dikembangkan di 
kawasan perencanaan adalah jasa penginapan, kuliner, hasil produksi nelayan 
dan wisata lokal kawasan sempadan sungai. Pengembangan Kawasan 
Penunjang Pariwisata Kalanganyar adalah sebagai berikut: 
a. Perencanaan kawasan: 

1) Perencanaan dan pembangunan fasilitas pendukung kawasan wisata 
yang tidak dibangun pada ekosistem yang sangat unik dan rentan; 

2) Rancangan fasilitas umum harus sesuai dengan tradisi lokal; 
3) Masyarakat lokal harus terlibat dalam proses perencanaan dan 

pembangunan; 
4) Perencanaan sistem pengolahan sampah di sekitar fasilitas umum; 

dan 
5) Perencanaan atraksi lokal sesuai dengan kegiatan sehari-hari 

masyarakat seperti menanam. Hal tersebut dilakukan untuk 
memperkenalkan wisatawan pada cara hidup masyarakat dan 
mengajak wisatawan tersebut menghargai pengetahuan dan kearifan 
lokal. 

b. Pemberdayaan institusi masyarakat lokal dan kemitraan: 
1) Pemberdayaan dan pengelolaan organisasi sehingga pembagian 

pendapatan dari layanan yang diberikan adil;  
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2) Organisasi masyarakat membuat panduan untuk wisatawan. Selama 
wisatawan berada di wilayah masyarakat, wisatawan mengacu pada 
etika yang tertulis di dalam panduan tersebut; dan 

3) Melindungi pengetahuan serta hak atas karya intelektual masyarakat 
lokal, termasuk foto, kesenian, budaya, pengetahuan tradisional, 
musik, dan lain-lain. 

c. Keberlanjutan pariwisata dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan: 
1) Prinsip daya dukung lingkungan diperhatikan dimana tingkat 

kunjungan dan kegiatan wisatawan dikelola sesuai dengan batasbatas 
yang dapat diterima baik dari segi alam maupun sosial budaya; 

2) Menggunakan teknologi ramah lingkungan (listrik tenaga surya, 
mikrohidro, biogas, dan lain-lain); dan 

3) Ketersediaan homestay yang memiliki standar kelayakan. 
d. Prinsip Edukasi: 

Kegiatan wisata mendorong masyarakat mendukung dan 
mengembangkan upaya konservasi 
 
4. Pelestarian Sumber Air 

Kawasan Kalanganyar merupakan kawasan kumuh yang terletak di yang 
berada didataran rendah tepi sungai, dengan potensi   sumber air bersih relatif 
terbatas sehingga perlu adanya pelestarian sumber daya air sebagai berikut: 
a. Melindungi kawasan hulu sungai dengan ditetapkan sebagai kawasan 

lindung dengan pembangunan sangat terbatas; 
b. Tidak diperbolehkan bagi masyarakat untuk menebang pohon-pohon di 

kawasan hulu agar pelestarian sumber air tetap terjaga; 
c. Perlu direncanakan jenis pengelolaan sumber air agar dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah regional; 
d. Perlu dibangun reservoir atau beberapa menara air untuk memenuhi 

kebutuhan standar masyarakat; dan 
e. Perlu perencanaan saluran perpipaan air bersih untuk memenuhi 

kebutuhan standar masyarakat sekitar dan agar tidak tercemar oleh air 
limbah. 

 
5. Pemberdayaan Masyarakat 

Perkembangan Kawasan permukiman kumuh pada dasarnya tidak dapat 
terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan baik karena 
faktor alamiah maupun karena faktor urbanisasi. Kondisi kehidupan dan 
penghidupan penduduk pada kawasan permukiman kumuh sangat 
memperhatikan yang diantaranya ditunjukkan dengan kondisi lingkungan 
hunian yang tidak layak huni, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, 
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kemudian  sarana dan prasarana  lingkungan yang tidak memenuhi syarat. 
Begitu kompleksnya permasalahan di kawasan permukiman kumuh, sehingga 
dalam upaya penanganannya tidak dapat diselesaikan secara sepihak, tetapi 
harus secara sinergis melibatkan potensi dan eksistensi dari seluruh pihak yang 
berkepentingan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi 
dari penanganan masalah permukiman kumuh. Komunitas masyarakat kumuh 
merupakan sebuah komunitas utuh yang potensial lengkap dengan pola 
organisasi, kepemimpinan, wilayah, kepentingan yang terbentuk dengan 
proses. Adapun implementasi dari pemberdayaan masyarakat kawasan 
permukiman kumuh adalah pembangunan yang bertumpu pada masyarakat 
yaitu suatu proses peningkatan peluang kesempatan mandiri dan bermitra 
dengan pelaku pembangunan yang lain. Pemberdayaan masyarakat dapat 
diartikan pula sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau 
mendelegasikan otoritas ke pihak lain sedangkan dalam pengertian kedua, 
diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.  
 
B. PENERAPAN KONSEP DAN STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH 

DESA KALANGANYAR 
Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab selanjutnya, penanganan 

kawasan kumuh Desa Kalanganyar dilakukan dengan menggunakan beberapa 
konsep pendekatan yang sesuai dengan keadaan fisik, sosial, dan ekonomi 
masyarakat yang bermukim pada wilayah perencanaan. Dalam pembahasan 
kali ini akan dijelaskan penerapan langsung dari konsep yang dijabarkan 
sebelumnya kepada Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar. Pada dasarnya 
konsepsi penanganan kawasan kumuh di Kalanganyar ini adalah dengan 
menerapkan aspek: 
1. Penyiapan masyarakat melalui pemberdayaan sosial kemasyarakatan; 
2. Pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman; dan  
3. Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi lokal/masyarakat. 

Secara umum Konsep penanganan kawasan prioritas di Kalanganyar 
merupakan perwujudan dari misi rencana pembangunan jangka menengah 
daerah yaitu: “Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang 
memadai dan berkualitas”. Serta strategi pembangunan yaitu: 
“Membangun/membenahi prasarana dan sarana permukiman yang bersih, 
sehat, dan terjangkau”. Maka berdasarkan permasalahan kawasan kumuh 
yang ada di Kalanganyar   secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) konsep 
penanganan kawasan permukiman yaitu: 
1. Rencana penanganan kawasan kumuh berat dengan konsep Peremajaan 

Rencana penanganan permukiman pada lahan milik pemerintah dan lahan 
milik masyarakat dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, 
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sarana air bersih kurang, sanitasi buruk, kepadatan penduduk tinggi, 
dengan konsep redevelopment sesuai dengan kebijakan jangka panjang 
penanganan permukiman. 

2. Program perbaikan dan pemeliharaan permukiman  
Rencana penanganan ini meliputi rencana penanganan komponen 
fisik/infrastruktur, rencana penanganan komponen ekonomi, rencana 
penanganan komponen lingkungan hidup. 
 
Selanjutnya konsep dan strategi penanganan permukiman kumuh 

Kawasan Kalanganyar dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut. 
 

 
Gambar 5.4 Tema dan Konsep Penanganan Kawasan Kumuh Desa Kalanganyar 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
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Tabel 5.1 Konsep dan Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Desa 
Kalanganyar 

Kawas
an 

Kumu
h 

Aspek 
yang 

Diama
ti 

Permasalah
an 

Kebutuhan 
Penanganan 

Konsep 
Penanganan 

Strategi 
Penanganan 

Pencega
han 

Pening
katan 

Penceg
ahan 

Penin
gkata

n 

Penceg
ahan 

Pening
katan 

Kalan
ganya

r 

Bangu
nan 

Gedun
g 

1. 644 unit 
bangunan
/ rumah 
yang tidak 
memiliki 
keteratura
n 

2. 287  unit 
bangunan 
memiliki 
kepadatan 
tidak 
sesuai 
ketentuan 
(luas 
kawasan 
dengan 
kepadatan 
≥ 250 
unit/Ha 
untuk 
kota besar 
dan ≥ 200 
unit/Ha 
untuk 
kota 
sedang 
/Kecil) 

3. 330 unit 
bangunan 
yang tidak 
memenuh
i syarat 
teknis 
bangunan 
(kecukupa
n luas, 
keamanan
, 
kenyaman
an, 

Perumus
an 
aturan 
banguna
n 
sosialisa
si 
mengen
ai 
kesehata
n 
lingkung
an 
peruma
han 

Perbaik
an 
Lingku
ngan 
Pelebar
an 
Jalan 
Pening
katan 
KDB 
Perbaik
an 
Lingku
ngan  

 

Pengaw
asan,  
pengem
bangan 
dan 
pengen
dalian 

Rehabi
litasi 
RTLH 
Perbai
kan 
lingku
ngan 

Sosialis
asi 
mengen
ai 
Implem
entasi 
progra
m 
penceg
ahan 
dan 
penyulu
han 
publik 
Menga
mankan 
fungsi 
kegiata
n dan 
bangun
an fisik 
melalui 
penega
kan 
aturan 

Melak
ukan 
pening
katan 
kualita
s 
infrast
ruktur  
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Kawas
an 

Kumu
h 

Aspek 
yang 

Diama
ti 

Permasalah
an 

Kebutuhan 
Penanganan 

Konsep 
Penanganan 

Strategi 
Penanganan 

Pencega
han 

Pening
katan 

Penceg
ahan 

Penin
gkata

n 

Penceg
ahan 

Pening
katan 

kesehatan
,kemudah
an) 

Jalan 
Lingku
ngan 

4. Luas area 
yang 
belum 
terlayani 
prasarana 
jalan 
lingkungan 
(jalan 
lingkungan 
atau gang 
dengan 
struktur 
beton/pavi
ng/aspal) 
yaitu 2,7 
Ha 

5. Panjang 
jalan 
dengan 
pemukaan 
jalan rusak 
(yang 
sudah 
terstruktur 
aspal/pavi
ng 
block/beto
n) yaitu 
726,4 
meter 

Pemelih
araan 
dan 
perbaik
an  

Pening
katan 
Kualita
s 
perker
asan 

Pengaw
asan, 
pengem
bangan 
dan 
pengen
dalian 

Penin
gkatan 
kualita
s jalan 
lingku
ngan 

-
Melaku
kan 
pendek
atan 
-
Sosialis
asi 
kepada 
masyar
akat 
mengen
ai 
aturan 
jalan 
lingkun
gan 

Melaku
kan 
pening
katan 
kualita
s jalan 
lingkun
gan 

Air 
Minum 

6. 1915 jiwa 
penduduk 
yang tidak 
terakses 
air minum 
yang 
berkualitas 
(air bersih 
tidak 
berbau 

Sosialis
asi 
mengen
ai 
kesehat
an air 
bersih  

Mena
mbah 
jaringa
n PAM 

Pengaw
asan 
dan 
pengen
dalian 

Penin
gkatan 
kualita
s 
pelaya
nan 
dan 
akses 
air 
bersih 

-
Melaku
kan 
pendek
atan 
-
Sosialis
asi 
kepada 
masyar

Melaku
kan 
pening
katan 
pelaya
nan 
dan 
akses 
air 
bersih 
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Kawas
an 

Kumu
h 

Aspek 
yang 

Diama
ti 

Permasalah
an 

Kebutuhan 
Penanganan 

Konsep 
Penanganan 

Strategi 
Penanganan 

Pencega
han 

Pening
katan 

Penceg
ahan 

Penin
gkata

n 

Penceg
ahan 

Pening
katan 

dan 
tercemar) 

7. 4785  jiwa 
penduduk 
yang 
belum 
terpenuhi 
kebutuhan 
air minum 
secara 
kualitas 
(60 
liter/hari) 

(SR). akat 
mengen
ai 
pelayan
an air 
bersih 
dan 
kesehat
an air 
bersih 

secara 
bertah
ap 
kepada 
pendu
duk 
yang 
belum 
terlaya
ni. 

Draina
se 

Lingku
ngan 

8. Luas area 
yang 
terkena 
genangan 
(Genangan 
dengan 
>30cm, >2 
jam, > 2x 
per tahun) 
adalah 
7,08 Ha 

9. Luas area 
yang tidak 
terlayani/t
idak 
tersedia 
saluran/dr
ainase 
lingkungan 
yaitu 3,2 
Ha 

10. Pa
njang 
saluran 
drainase 
yang tidak 
tersedia 
yaitu 520 
meter 

11. Pa

-
Menyus
un 
dokume
n teknis 
pengelol
aan 
system 
drainase 
permuki
man 
-
Sosialisa
si 
kepada 
masyara
kat 
mengen
ai 
system 
drainase 
lingkung
an 

Penin
gkata
n 
kualit
as dan 
kuanti
tas 
prasar
ana 
draina
se 
lingku
ngan 

Pengaw
asan 
dan 
pengen
dalian 

-
Pening
katan 
jaringa
n 
draina
se 
lingku
ngan 
-
Optim
alisasi 
fungsi 
system 
draina
se 
lingku
ngan 

-
Melaku
kan 
pendek
atan 
-
Sosialis
asi 
kepada 
masyar
akat 
tentang 
drainas
e 
permuk
iman 
-
Mening
katkan 
pemaha
man 
tentang 
fungsi 
drainas
e 
lingkun
gan 

-
Melaku
kan 
pening
katan 
pelayan
an 
system 
drainas
e 
permuk
iman 
yang 
secara 
bertaha
p. 
-
Melaku
kan 
rehabili
tasi 
sistem 
drainas
e 
lingkun
gan 
dengan 
kualitas 
minima
l secara 
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Kawas
an 

Kumu
h 

Aspek 
yang 

Diama
ti 

Permasalah
an 

Kebutuhan 
Penanganan 

Konsep 
Penanganan 

Strategi 
Penanganan 

Pencega
han 

Pening
katan 

Penceg
ahan 

Penin
gkata

n 

Penceg
ahan 

Pening
katan 

njang 
saluran 
drainase 
yang tidak 
dipelihara 
(drainase 
lingkungan 
kotor dan 
berbau) 
yaitu 1584 
meter 

12. Pa
njang 
saluran 
drainase 
dengan 
kualitas 
konstruksi 
buruk 
memiliki 
panjang 
1245 
meter 

bertaha
p. 

Pengel
olaan 

Air 
Limbah 

13. Lu
as area 
yang 
sistem 
pengolaha
n air 
limbahnya 
tidak 
sesuai 
dengan 
standar 
teknis 
yang 
berlaku 
yaitu 13,3 
Ha 

14. Lu
as area yang 
prasarana 
dan sarana 

Menyus
un 
dokume
n teknis 
pengelol
aan air 
limbah 
permuki
man 
penyulu
han 
terkait 
sanitasi 

Pembu
atan 
septic 
tank 
comuna
l, IPAL 

Pengaw
asan 
dan 
pengen
dalian 

Penga
daan 
sarana 
prasar
ana 
pengol
ahan 
air 
limba
h 
sesuai 
persya
ratan 
teknis 

Melaku
kan 
pendek
atan 
-
Sosialis
asi 
kepada 
masyar
akat 
mengen
ai 
pengelo
laan 
sarana 
air 
limbah. 

Memba
ngun 
septikt
ank 
komun
al 
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Kawas
an 

Kumu
h 

Aspek 
yang 

Diama
ti 

Permasalah
an 

Kebutuhan 
Penanganan 

Konsep 
Penanganan 

Strategi 
Penanganan 

Pencega
han 

Pening
katan 

Penceg
ahan 

Penin
gkata

n 

Penceg
ahan 

Pening
katan 

pengolahan 
air 
limbahnya 
tidak 
memenuhi 
persyaratan 
teknis yaitu 
13,3 Ha 

Pengel
olaan 
Persa

mpaha
n 

15. 17
,1 Ha luas 
area yg 
tidak 
memiliki 
sarpras 
persampa
han sesuai 
syarat 
teknis 
dengan 
pendekata
n 3R 
(Reuse, 
Reduce, 
Recyclcle 

16. 17
,1 Ha luas 
area 
dengan 
sistem 
pengolaha
n sampah 
yang tidak 
standar 
(pewadah
an, 
pengumpu
lan, 
pengangku
tan dan 
pengolaha
n 

17. 17
,1 Ha luas 

Menyus
un 
dokume
n teknis 
pengelol
aan 
sampah 
perkotaa
n 
Peningk
atan 
pengeta
huan 
masyara
kat 
terkait 
pengola
han 
sampah  

Pening
katan 
kualita
s dan 
kuantit
as 
pelaya
nan 
pengel
olaan 
persa
mpaha
n  

Pengaw
asan 
dan 
pengen
dalian 

Penga
daan 
sarana 
prasar
ana 
pengol
ahan 
sampa
h 
sesuai 
persya
ratan 
teknis 

-
Melaku
kan 
pendek
atan 
-
Sosialis
asi 
kepada 
masyar
akat 
tentang 
pengelo
laan 
sampah
. 

Melaku
kan 
pening
katan 
pelaya
nan 
pengel
olaan 
sampa
h dari 
sumbe
r ke 
TPS/TP
A. 
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Kawas
an 

Kumu
h 

Aspek 
yang 

Diama
ti 

Permasalah
an 

Kebutuhan 
Penanganan 

Konsep 
Penanganan 

Strategi 
Penanganan 

Pencega
han 

Pening
katan 

Penceg
ahan 

Penin
gkata

n 

Penceg
ahan 

Pening
katan 

area yang 
sarana dan 
prasarana 
pengolaha
n 
sampahny
a tidak 
terpelihara 
baik 
melalui 
pemelihar
aan rutin 
maupun 
berkala 

RTH 18. 19 
Ha luas 
area yang 
tidak RTH 

Menyus
un 
Rencana 
RTH 

Optim
alisasi 
fasilita
s 
umum 
sebaga
i RTH 

Pengaw
asan 
dan 
pengen
dalian 

Penye
diaan 
Lahan 
RTH 

Melaku
kan 
pendek
atan 
dan 
Sosialis
asi 
kepada 
masyar
akat 
tentang 
pengelo
laan 
sampah
. 

Pemba
ngunan 
RTH 

Sistem 
Protek

si 
Kebaka

ran 

19. 19 
Ha luas 
area yang 
tidak 
memiliki 
sistem 
pengaman
an secara 
aktif dan 
pasif 

20. 19 
Ha luas 
area yang 
tidak 

-
Menyus
un 
dokume
n teknis 
RISPK  
-
Sosialisa
si dan 
edukasi 
masyara
kat 
mengen
ai 

Pembu
atan 
system 
protek
si 
kebaka
ran 

Pengaw
asan 
dan 
pengen
dalian 

-
Penga
daan 
system 
penga
manan 
kebaka
ran 
-
Optim
alisasi 
pengg
unaan 
system 

-
Sosialis
asi dan 
pendek
atan 
kepada 
masyar
akat 
-
Melaku
kan 
pendek
atan 
dan 

Memba
ngun 
sistem 
penga
manan 
kebaka
ran 
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Kawas
an 

Kumu
h 

Aspek 
yang 

Diama
ti 

Permasalah
an 

Kebutuhan 
Penanganan 

Konsep 
Penanganan 

Strategi 
Penanganan 

Pencega
han 

Pening
katan 

Penceg
ahan 

Penin
gkata

n 

Penceg
ahan 

Pening
katan 

memiliki 
pasokan 
air untuk 
kebutuhan 
proteksi 
kebakaran 

pencega
han dan 
penangg
ulangan 
bencana 
kebakar
an 

penga
manan 
kebaka
ran 

sosialis
asi 
kepada 
masyar
akat 
tentang 
system 
pengam
anan 
kebakar
an. 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
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