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KATA PENGANTAR

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota dari 56 lokasi
keterpaduan penanganan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam prosesnya penanganan
permukiman kumuh memerlukan instrumen utama perencanaan teknis,
oleh karenanya Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama dengan Satuan
Kerja Provinsi melakukan pendampingan dalam Rencana Kawasan
Permukiman Kumuh Perkotaan.
Dalam rangka Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
secara menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh perkotaan, Kota
Lhokseumawe telah menetapkan Lokasi Permukiman Kumuh yang
dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 561
Tahun 2016.
Indikasi program untuk mewujudkan penanganan kawasan kumuh di
Kota Lhokseumawe dijabarkan dalam bentuk program kegiatan dalam
jangka waktu perencanaan 4 (empat) tahunan, sampai akhir tahun masa
perencanaan pada tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Pedoman
Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP).
Pada akhirnya, kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi
terhadap perbaikan pengelolaan kawasan permukiman dan perumahan
kumuh di Kota Lhokseumawe, sehingga sumber dana pembangunan yang
terbatas dapat mendatangkan manfaat yang optimal bagi seluruh
masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.

Plt. KEPALA BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE

MULYANTO, S.Sos
Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19630807 198708 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Permukiman, kawasan permukiman adalah bagian dari

lingkungan hidup diluar 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. Kawasan permukiman mendominasi

kawasan perkotaan yang membangkitkan kegiatan dan terus mengikuti,

bahkan mengarahkan pengembangan kawasan lainnya yang akan

mempengaruhi arah pengembangan kota yang bersangkutan. Setiap

kawasan fungsional yang dikembangkan akan membutuhkan kawasan

permukiman untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang

beraktifitas di dalam kawasan tersebut.

Pertumbuhan kawasan permukiman dapat dikelompokan sebagai

kawasan yang direncanakan dan tertata dengan baik, serta kawasan

permukiman yang merupakan cikal bakal tumbuhnya kawasan perkotaan

dan terus berkembang mengikuti pertumbuhan penduduk dan

perkembangan kegiatannya. Berkenaan dangan kedua jenis tersebut,

dalam suatu wilayah atau kota, perkembangan dari kawasan

permukiman sangat rentan terhadap adanya perkembangan yang tidak

terkendali dan menyebabkan munculnya permukiman kumuh, yang

seringkali berdampak lebih lanjut pada meningkatnya kesenjangan

masyarakat serta angka kriminalitas, dan rendahnya tingkat kesehatan

masyarakat.

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang memiliki

perkembangan dan pertumbuhan kegiatan sosial eknomi yag cukup pesat

di provinsi Aceh. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan

kegiatan sosial ekonomi tersebut, sebagaimana kota – kota besar lainnya

di Indonesia, Kota Lhokseumawe dihadapkan pula pada permasalahan

permukiman kumuh. Sesuai dengan SK Walikota Lhokseumawe Nomor
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561 Tahun 2014 ditetapkan sebanyak 19 lokasi kawasan permukiman

kumuh. Dari 19 lokasi kawasan kumuh ini, 3 lokasi masuk pada

kelompok dengan tingkat kekumuhan tinggi, 10 lokasi dengan tingkat

kekumuhan sedang dan sisanya 6 lokasi dengan tingkat kekumuhan

rendah. Adanya kawasan permukiman kumuh merupakan potret belum

tersedianya permukiman yang layak huni bagi masyarakat baik di kota

maupun di kawasan perkotaan.

Kota Lhokseumawe menjadi salah satu kota dari 56 lokasi

keterpaduan penanganan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh

Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam prosesnya penanganan

permukiman kumuh memerlukan instrumen utama perencanaan teknis,

oleh karenanya Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama dengan satuan

kerja provinsi melakukan pendampingan dalam Rencana Kawasan

Permukiman Kumuh Perkotaan.

Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan disusun dalam

pemenuhan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan secara

menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh bagi perkotaan yang

telah di sepakati dalam SK Kumuh Walikota.

2. Terwujudnya rencana dan strategis penanganan melalui pencegahan

dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

3. Keterpaduan program/kegiatan dalam penyelesaian permasalahan

permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor ke-cipta

karya-an.

4. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen bersama

tentang tugas dan dan wewenang masing-masing pemangku

kepentingan dalam upaya melakukan pengurangan luasan kawasan

permukiman kumuh perkotaan.

5. Perkuatan pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam

proses penanganan permukiman kumuh guna mewujudkan

permukiman yang layak huni bagi masyarakat.

6. Peningkatan kapasitas bagi kapasitas bagi komunitas permukiman

kumuh (kelompok masyarakat KSM/CBO’s/BKM) untuk dapat lebih

terlibat dan memampukan diri dalam menangani permukiman
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kumuh dilingkungannya melalui pola aksi partisipasipatif

(community actionplan/CAP).

7. Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang dapat di

selenggarakan sendiri oleh kelompok swadana masyarakat bersama

dengan pemerintah kabupaten kota/kota setempat baik daam skala

lingkungan/kawasan dan skala kota. Kegiatan perencanaan kawasan

permukiman kumuh perkotaan ini perlu disusun dengan

menempatkan prinsip peningkatan kapasitas pada tataran

operasional/implementasi melalui cara pemberdayaan/perkuatan

yang lebih komprehensif dan terintegrasi kepada seluruh pelaku

(stakeholders) dengan tetap mengacu pada beberapa dokumen

perencanaan dan studi terkait penanganan kawasan permukiman

kumuh yang telah di hasilkan oeh pemda, seperti Dokumen

SPPIP/RP2KP  dan RPKPP.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran
Maksud laporan ini adalah untuk menghasilkan suatu laporan

monitoring pembangunan kawasan permukiman perkotaan sebagai

bagian dari peningkatan kualitas lingkungan permukiman bagi kawasan

permukiman kumuh perkotaan yang diselenggarakan sebagai aksi

sinergitas antar pemangku kepentingan dan pendampingan pemerintah

kabupaten/kota secara berkelanjutan.

Tujuan dari laporan ini adalah:

1. Melakukan indentifikasi potensi dan akar permasalahan kawasan

permukiman dalam penyajian suatu profil kawasan yang mengacu

kepada hasil penetapan SK Walikota terkait kawasan kumuh.

Sasaran dari pekerjaan ini adalah:

1. Tersedianya dokumen laporan kawasan kumuh perkotaan sebagai

laporan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh perkotaan.

2. Tersedianya laporan strategis penanganan kumuh secara spatial dan

tipologi kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan

kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku, dan nota
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kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian

pembangunan bersama selama jangka waktu berjalan (2015- 2019).

1.3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup dalam penyusunan laporan kawasan permukiman

kumuh perkotaan Kota Lhoseumawe, meliputi lingkup wilayah

perencanaandan lingkup kegiatan.

A. Lingkup Wilayah Monitoring
Penyusunan laporan kawasan permukiman kumuh perkotaan

Kota Lhokseumawe, ditetapkan bahwa lingkup wilayah perencanaan

adalah wilayah administrasi Kota Lhokseumawe.

B. Lingkup Kegiatan Laporan Kawasan Permukiman Pumuh
Perkotaan Kota Lhokseumawe

Secara garis besar lingkup kegiatan dalam laporan kawasan

permukiman kumuh perkotaan Kota Lhokseumawe terdiri dari;

* Indentifikasi untuk memahami kondisi permukiman kumuh berikut

sebaran lokasi, konstelasinya terhadap ruang kota, mengidentifikasi

tipologi permukiman kumuh, isu-isu strategis, serta potensi dan

permasalahan yang terkait dengan karakteristik sosial, ekonomi,

budaya, fisik dan kelembagaan;

* Melakukan verifikasi lokasi permukiman kumuh sesuai dengan SK

Walikota, deliniasi kawasan dan cakupan pelayanan infrastruktur pada

lokasi permukiman kumuh;

* Melibatkan partisipasi aktif Badan Swadaya Masyarakat/kelompok

Swadaya Masyarakat.
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BAB II
PEMAHAMAN TERHADAP RENCANA KAWASAN

PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

2.1 Permasalahan Permukiman Kumuh dan Kebutuhan Penanganan
Daya tarik kehidupan perkotaan dan tuntutan kehidupan yang

semakin tinggi menyebabkan semakin banyak penduduk Indonesia yang

beralih untuk tinggal dan beraktifitas di kawasan perkotaan. Terkait hal

ini, sejumlah kajian memprediksi jumlah penduduk Indonesia yang

mendiami kawasan perkotaan akan terus meningkat dari tahun ke tahun

dimana pada akhir 2025 jumlahnya akan mencapai sekitar 60% dari

jumlah penduduk Indonesia. Adanya konsentrasi penduduk perkotaan ini

perlu disikapi dan di antisipasi lebih awal mengingat akan  adanya

beberapa persoalan wilayah perkotaan yang akan muncul.

Permasalahan permukiman kumuh seringkali muncul menjadi

salah satu isu utama di kawasan perkotaan, dimana dampak

permukiman kumuh menimbulkan paradigma buruk terhadap

penyelenggaraan perintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan

ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan

pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya.

Secara sosiologis permukiman kumuh adalah suatu permukiman

yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian

baik secara teknis maupun non teknis, dengan gambaran dan kesan

secara umum tentang masyarakat yang hidup dengan sikap dan tingkah

laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas

menengah ke bawah. Hal tersebut menjadi interprestasi umum bahwa

masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh adalah

pemukiman yang tinggal atau berada didalam suatu lingkungan yang

rendah kualitasnya dengan belum terpenuhi standar pelayanan minimal

manusia untuk hidup dengan layak.

Dilihat dari sisi pemanfaatan ruang permukiman, kumuh di

artikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena
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ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan

kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi

syarat. Penggunaan ruang pada permukiman kumuh tersebut seringkali

berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan fungsi aslinya

sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti muncul kantung-

kantung permukiman pada daerah sempadan untuk kebutuhan  ruang

terbuka hijau atau lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya

(squaters). Keadaan demikian yang menunjukkan bahwa penghuni

kurang mampu untuk membeli dan 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 kurang memadai kondisi rumah yang kurang baik

dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan

penghuni.

Berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah kota melalui

kementerian/lembaga maupun lembaga sosial lain, tetapi pada

kenyataannya masalah permukiman kumuh tidak kunjung terselesaikan.

Data dalam RPJMN 2010 - 2014 mencatat adanya peningkatan luasan

permukiman kumuh di Indonesia. Disamping permasalahan tersebut,

pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menghadapi

permasalahan lainnya antara lain;

a. Belum terdapatnya strategi penanganan dan pertahapan, baik dalam

tahapan kegiatan maupun kawasan penanganan pada program

penanganan permukiman kumuh skala kota atau kawasan perkotaan.

b. Kebijakan untuk meningkatkan bangunan perkotaan kurang

memperhatikan kebutuhan kawasan kumuh, karena pembangunan

kawasan perkotaan lebih berfokus pada upaya peningkatan

pertumbuhan perekonomian daripada untuk kepentingan dan

kebutuhan masyarakat miskin.

c. Masalah keberpihakan pemerintah akan tertuang pada skema-skema

penanganan, pendanaan, permasalahan sistematik terkait regulasi

tidak hanya aspek fisik sosial.
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d. Belum mencukupinya sarana dan prasarana permukiman perkotaan

di kawasan kumuh.

e. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penanganan dibeberapa

kota yang menyebabkan penanganan permukiman kumuh tidak

terpadu dan berkesinambungan.

f. Perlunya penguatan kerjasama regional antara pemerintah kota

dengan pemerintah kabupaten/kota sekitarnya.

g. Terdapat ketidaksingkronan antar instansi di daerah dalam

menentukan kebijakan penanganan terutama penentuan lokasi dan

bentuk penanganan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya.

h. Masih belum terkoordinasinya penanganan pembangunan dan

pengembangan perumahan dan permukiman secara terpadu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman mengarahkan bahwa negara bertanggungjawab

melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu

bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam

lingkungan yang sehat, aman harmonis dan berkelanjutan di seluruh

wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, perancangan

dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna

meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni

serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan

permukiman berdasarkan pada kepastian permukiman dan menjamin

hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang- undangan.

Berdasarkan amanah UU No.1 Tahun 2014 tersebut, Ditjen. Cipta

Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berupaya

untuk melakukan penanganan terhadap permasalahan permukiman

kumuh melalui kegiatan penanganan permukiman kumuh, yang

bertujuan memperbaiki kualitas lingkungan hunian di kawasan

permukiman kumuh melalui pendekatan sektoral ke-cipta karya-an.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di perlukan perencanaan yang

dirangkum dalam bentuk kegiatan penanganan permukiman kumuh.
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2.2 Identifikasi dan Indikator Permukiman Kumuh
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Kekumuhan

Identifikasi permasalahan kekumuhan merupakan tahap

identifikasi untuk menentukan permasalahan kekumuhan pada obyek

kajian yang difokuskan pada aspek kualitas fisik bangunan dan

infrasrtuktur kecipta karyaan pada suatu lokasi. Identifikasi

permasalahan kekumuhan dilakukan berdasarkan pertimbangan

pengertian perumahan kumuh dan permukiman kumuh, persyaratan

teknis sesuai ketentuan yang berlaku serta standar pelayanan minimal

yang di persyaratkan teknis secara nasional.

Atas dasar identifikasi permasalahan kekumuhan dilakukan pada

beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kondisi bangunan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Sebagian besar bangunan  pada lokasi yang tidak memiliki

keteraturan bangunan dalam hal dimensi, orientas dan bentuk

tapak maupun bangunan;

b. Lokasi memiliki kepadaatan bangunan yang tinggi, yaitu tingginya

jumlah bangunan per hektar sesuai klarifikasi kota yang

bersangkutan;

c. Sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memenuhi

persyaratan teknis, khususnya persyaratan teknis untuk hunian

sederhana.

2. Kondisi jalan lingkungan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Cakupan pelayanan jalan tidak memadai terhadap luas area,

artinya sebagai besar lokasi belum terlayani jalan lingkungan;

serta

b. Sebagian besar kualitas jalan lingkungan yang ada kondisinya

buruk, artinya kerataan permukaan jalan yang tidak memadai lagi

bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat,

aman dan nyaman termasuk akses bagi mobil ambulan.

3. Kondisi drainase lingkungan dengan kriteria sebagai berikut:
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a. Sebagian besar  jaringan drainase pada lokasi yang ada tidak

mampu mengatasi genangan minimal, yaitu  genangan dengan

tinggi lebih dari 30 cm dan selama 2 jam dan tidak lebih dari 2

kali setahun;

b. Cakupan pelayanan jaringan  drainase yang ada tidak memadai

terhadap luas area, artinya sebagian besar lokasi belum terlayani

jaringan drainase.

4. Kondisi penyediaan air minum dengan kriteria sebagai berikut:

a. sebab besar luas area memiliki sistem penyedian air minum yang

tidak memenuhi persyaratan teknis, baik jaringan perpipaan yang

terdiri dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit

pelayanan dan unit pengelolaan maupun jaringan bukan

perpipaan yang terdiri dari sumur dangkal, sumur pompa tangan,

bak penampungan air hujan, terminal air, angki air, instalasi air

kemasan atau bangunan perlindungan mata air; serta

b. Cakupan pelayanan penyedian air minum yang ada tidak memadai

terhadap populasi, artinya sebagian besar populasi belum

terpenuhi akses air minum yang aman sebesar 60

liter/orang/hari.

5. Kondisi pengelolaan air limbah dengan kriteria sebagai berikut;

a. Sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolaan air limbah

yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik sistem pengelolaan

air limbah setempat secara indiidual atau komunal, maupun

sistem pengelolaan air limbah terpusat; serta

b. Cakupan pelayanan pengelolaan air limbah yang ada tidak

memadai terhadap polusi artinya sistem pengelahan air limbah

yang ada belum mampu menampung timbulan limbah sebesar 5-

40 liter/orang/hari.

6. Kondisi pengelolaan persampahan dengan kriteria sebagai berikut;

a. Sebagai besar luas area memiliki sistem pengelolaan persampahan

yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik dalam hal
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perwadahan, pemilahan, pengumpulan pengangkutan dan

pengelolaan; serta

b. Cakupan pelayanan pengelolaan persampaan yang ada belum

mampu penampung timbulan sampah sebesar  0,3 kg/orang/hari.

7. Kondisi pengamanan dengan kriteria sebagai berikut:

a. Sebagai besar luas area memiliki pasokan air untuk pengamanan

yang tidak memadai, baik dari sumber alam (kolam air, danau,

sungai, sumur dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang

resevoir air, mobil tangki air dan hidran); serta

b. Sebagian besar luas area memiliki jalan lingkungan yang ada tidak

memadai untuk mobil pemadam kebakaran, yaitu jalan

lingkungan dengan lebar jalan minimal 3,5 meter dan bebas dari

hambatan apapun.

2.2.2  Identifikasi Pertimbangan Lain (Non Fisik)
Identifikasi pertimbangan lain (non fisik) untuk menentukan skala

prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang

teridentifikasi dengan sudut pandang lain yang mempengaruhi

efektivitas/keberhasilan program penanganan, identifikasi pertimbangan

lain dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan non

fisik yang relevan. Identifikasi pertimbangan lain dapat dilakukan dengan

menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Nilai strategis lokasi, dengan kriteria sebagai berikut:

Lokasi terletak pada fungsi strategis kawasan/wilayah konstelasi

kawasan/wilayah, seperti fungsi pemerintahan, industri, perdagangan

dan jasa dan fungsi lainnya;

2. Kepadatan Penduduk, dengan kriteria sebagai berikut:

Lokasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, artinya jumlah

penduduk per hektar pada lokasi relatif tinggi sesuai klarifikasi kota

yang bersangkutan;

3. Potensi sosial ekonomi, dengan kriteria sebagai berikut:
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Lokasi memiliki potensi sosial ekonomi tinggi yang potensial di

kembangkan, artinya pada lokasi terdapat potensi kegiatan ekonomi

seperti budidaya industri, perdagangan maupun jasa, maupun potensi

kegiatan sosial budaya seperti kesenian, kerajinan dan lainnya;

4. Dukungan masyarakat, dengan kriteria sebagai berikut:

Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan

tinggi, artinya masyarakat pendukung program penanganan bahkan

berperan aktif sehingga tercipta situasi kondusif dalam pelaksanaan

fisik;

5. Komitmen pemerintah daerah,dengan kriteria sebagai berikut:

Pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi dalam lokasi

penanganan lokasi, dimana komitmen pemerintah daerah terhadap

lokasi dalam hal ini dinilai dari alokasi anggaran program regulasi,

kebijakan maupun kelembagaan.

2.2.3. Identifikasi Legalitas Lahan
Identifikasi legalitas lahan merupakan tahap identifikasi untuk

menentukan permasalahan legalitas pada obyek kajian setiap perumahan

kumuh dan permukiman kumuh yang difokuskan pada status lahan,

kesesuaian dengan rencana tata ruang dan persyaratan administratif

bangunan. Identifikasi lahan dilakukan dengan menggunakan indikator

sebagai berikut:

1. Aspek status lahan dengan berapa kriteria sebagai berikut:

a. Keseluruhan lokasi kejelasan status tanah, baik dalam kepemilikan

maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah

legal);

b. Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status

tanah, baik merupakan milik orang lain, milik negara dan milik

masyarakat adat tanpa izin pemanfatan tanah dari pemilik tanah

maupun tanah senketa (status tanah ilegal).

2. Aspek kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan

beberapa kriteria sebagai berikut:
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a. Keseluruhan lokasi berada pada zona perumahan dan

permukiman sesuai RTRW (sesuai);

b. Sebagai atau keseluruhan lokasi berada tidak pada zona

perumahan dan permukiman sesuai RTR (tidak sesuai).

3. Aspek persyaratan administrasi bangunan dengan beberapa kriteria

sebagai berikut:

a. Keseluruhan bangunan pada lokasi telah memiliki izin mendirikan

bangunan (IMB);

b. Sebagian atau keseluruhan bangunan pada lokasi tidak memiliki

izin mendirikan bangunan (IMB).
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BAB III
GAMBARAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE DAN

PROFIL KAWASAN KUMUH

3.1 Gambaran Umum Kota Lhokseumawe

Pada tahun 1956 dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun

1956, terbentuk daerah-daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam

lingkup daerah Provinsi Sumatra Utara, dimana salah satu kabupaten

diantaranya adalah Aceh Utara dengan Ibukota Lhokseumawe.

Kemudian pada Tahun 1964 dengan Keputusan Gubernur Daerah

Istimewa Aceh Nomor 34/G.A/1964 tanggal 30 November 1964,

ditetapkan bahwa Kemukiman Banda Sakti dalam Kecamatan Muara

Dua, dijadikan kecamatan tersendiri dengan nama Banda Sakti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-

pokok pemerintah di daerah, berpeluang meningkatkan status

Lhokseumawe menjadi kota administratif, pada tanggal 14 Agustus 1986

dengan Peraturan Daerah nomor 32 Tahun 1986 pembentukan kota

administratif Lhokseumawe ditandatangani oleh Presiden Soerharto, yang

diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam pada tanggal 31

Agustus 1987. Dengan adanya hal tersebut maka secara de jure dan de

facto Lhokseumawe telah menjadi kota administratif dengan luas wilayah

253,87 km yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di lima

kecamatan yaitu: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua,

Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Blang

Mangat.

Sejak Tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif Lhokseumawe

menjadi kotamadya mulai diupayakan sehingga kemudian lahir UU

Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe tanggal

21 juni 2001 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia

Abdurrahman Wahid, yang wilayahnya mencakup tiga kecamatan, yaitu:
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Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang

Mangat.

Pada tahun 2006 Kecamatan Muara Dua mengalami pemekaran menjadi

Kecamatan Muara Dua dan Muara Satu sehingga jumlah kecamatan di

Kota Lhokseumawe menjadi empat kecamatan meliputi; Kecamatan

Banda Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan

Kecamatan Blang Mangat.

3.1.1 Kondisi Fisik Dasar
A. Letak Dan Luas Wilayah

Kota Lhokseumawe terletak di antara  04-54’ – 05 18’ Lntang

Utara dan 96‘ 20’-97 21 Bujur Timur. Kota Lhokseumawe Terdapat di

wilayah Provinsi Aceh Dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka;

- Sebelah Sealatan berbata dengan Kecamatan Kuta Makmur

(Kabupaten Aceh Utara);

- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Dewantara (Kabupaten

Aceh Utara);dan

- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Syamtalira Bayu

(Kabupaten Aceh Utara)

Kota Lhokseumawe memiliki wilayah sekitar 181,06 km atau

18.108 ha. Wilayah administrasi Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 (empat)

Wilayah kemacatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Muara Satu, Muara

Dua dan Blang Mangat. Selain terdapat 8 (sembilan) kemukiman dan 68

(enam puluh delapan) gampong.

Lebih Jelas mengenai wilayah administrasi Kota Lhokseumawe

dapat di lihat pada Tabel III.1
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Tabel III.1
Luas Kota Lhokseumawe, Mukim dan Gampong

Menurut Kecamatan

No. Kecamatan Luas
(km) (%) Mukim Gampong

A. BANDA SAKTI 11,24 6% I.Mukim Lhokseumawe
Selatan

1 Kuta Blang
2 Kota Lhokseumawe
3 Mon Geudong
4 Keude Aceh
5 Simpang Aceh
6 Pusong Lama
7 Lancang Garam
8 Pusong Baroe
9 Jawab Baru

II.Mukim Lhokseumawe
Utara

10 Jawa Lama
11 Hagu Tengoh
12 Uteun Bayi
13 Ujong blang
14 Hagu Selatan
15 Tumpok Dalam
16 Hagu Barat Laut
17 Ulee Jalan
18 Banda Sakti

B. MUARA DUA 57,8 32%
I. Mukim Kandang 1 Alue Awe

2 Blang Crum
3 Cut Mamplam
4 Meunasaah Mee
5 Cot Girek
6 Mns. Manyang
7 Meunasah Blang
8 Keude Cunda
9 Uteun Kot
10 Lhok Mon Puteh
11 Meunasah Mesjid
12 Panggaoi
13 Paya Bili
14 Meunasah Alue
15 Paya Puntet
16 Blang Pohroh
17 Paloh Bate

C. MUARA SATU 59,9 31% II. Mukim Paloh Timu
1 Cot Trieng
2 Paloh Punti
3 Padang Sakti
4 Meuria Paloh
5 Meunasah Dayah
6 Blang Panyang
7 Ujong Pacu
8 Blang Pulo
9 Bl.Naleung ameh
10 Batuphat Timur
11 Batuphat Barat
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No. Kecamatan Luas
(km) (%) Mukim Gampong

D. BLANG MANGAT 56,12 31% I. Mukim Meraksa
1 Kuala
2 Blang Cut
3 Mesjid Meuraksa
4 Jambo Timu
5 Tunong
6 Blang Teue
7 Teungoh

II. Mukim Punteut 8 Baloy
9 Blang Punteut
10 Umbang Punteut
11 Mesjid Punteut
12 Ulee Blang Mane
13 Keude Punteut
14 Mane Kareung
15 Asam Kareung

III. Mukim Mangat
Makmu

16 Rayeuk Kareng
17 Alue Lim
18 Blang Buloh
19 Blang Weu Panjoe
20 Jeulikat
21 Blang Baroh
22 Seuneubok

Jumlah 181,06 100%
Sumber: Buku Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2014

B. Ketinggian
Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe

berada di antara ketinggian 0-100 m dpl. Daerah pesisir di sebelah utara

dan daerah di sebelah timur berada Pada Ketinggian antara 0-5 m dpl.

Sedangkan pada daerah sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif

berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5- 100 m dpl.

Tabel III.2
Ketinggian Lahan Kota Lhokseumawe

No. Kecamatan Letak Topografi JumlahDatar Berbukit
1 Blang Mangat 17 5 22
2 Muara Dua 14 3 17
3 Muara Satu 7 4 11
4 Banda Sakti 18 0 18

Kota Lhokseumawe 56 12 68
Sumber: Kota Lhokseumawe dalam Angka Tahun 2014
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C. Kemiringan
Wilayah Kota Lhokseumawe yang berada di daerah pesisir dan di

daerah sebelah timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan

antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan

daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Dengan

kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk

pengembangan kegiatan perkotaan.

D. Geologi
Gambaran mengenai kondisi geologi menunjukkan bahwa Kota

Lhokseumawe terbentuk oleh batuan alluvium muda, formasi idi, formasi

julurayeu dan formasi seureula. Sebaran batu alluvium muda berupa

endapan pesisir dan fluviatili berada pada daerah di sebelah utara dan

selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran ini berupa kerikil, pasir, gamping

dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah

Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua, dan sebelah timur yaitu

sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran formasi

julurayeu berupa endapan sengai batu pasir tufaan, lempung berlignit

dan batu lumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota

Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara

Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunung api

dan batu lumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota

Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara

Dua.

E. Hidrologi
Kondisi air tanah dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif

meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifeer

tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe.

Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan Krueng Cunda yang

terletak dinagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan

air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air
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bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk

memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

F. Jenis Tanah
Kondisi jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Lhokseumawe

terdiri dari beberapa jenis yaitu alluvial, latosol, dan podsolik. Jenis tanah

alluvial berada di wilayah pesisir Kecamatan Banda Sakti dan sebagian

Kecamatan Muara Satu. Jenis tanah podsolik berada pada daerah

perbukitan dari barat hingga timur dan sebelah selatan Kota

Lhokseumawe.

G. Curah Hujan
Berdasarkan data BPS Tahun 2014 dimana curah hujan tertinggi

pada Bulan Maret dan Desember yaitu masing-masing sebesar 11 dan 10

mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Nopember

sebesar 2 mm. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember

sebanyak 27 hari, sedangkan jumlah hari hujan terendah terjadi pada

Bulan Maret sebanyak 7 hari. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel III.3
Curah Hujan di Kota Lhokseumawe

No. Bulan Curah Hujan
(mm) Hari Hujan Penyinaran

Matahari
1 Januari 4 21 69
2 Februari 8 12 57
3 Maret 11 7 92
4 April 7 13 55
5 Mai 7 19 70
6 Juni 8 15 73
7 Juli 7 12 59
8 Agustus 8 15 59
9 September 3 19 62
10 Oktober 6 21 57
11 Nopember 2 23 48
12 Desember 10 27 39

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2014
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3.1.2 Kawasan Rawan Bencana
Kota Lhokseumawe merupakan wilayah yang memiliki kerawanan

terhadap bencana, antara lain gempa bumi, tsunami, abrasi/gelombang

pasang dan banjir.

A. Gempa Bumi
Kota Lhokseumawe secara umum merupakan wilayah rawan

bencana gempa bumi sebagaimana yang telah terjadi di Provinsi Aceh

pada tahun 2004 silam. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kedudukan

tektonik aktif dipatahan yang diakomodasikan oleh gerak convergent

miring lempeng Hindia Australia dan lempeng Sunda, dan patahan geser

dextral memanjang di sepanjang Bukit Barisan sehingga dalam

pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan ketahanan gempa

bumi.

B. Tsunami
Sebagian dari wilayah Kota Lhokseumawe yang berbatasan dengan

laut (Selat Malaka) khususnya Kecamatan Banda Sakti, dengan

mempertimbangkan terjadinya gempa bumi yang disusul oleh tsunami

pada tahun 2004, memberikan bukti bahwa wilayah Kota Lhokseumawe

disekitar pantai merupakan kawasan yang rawan bencana tsunami.

Dalam pengembangan Kota Lhokseumawe khususnya pada wilayah

pantai sangat dianjurkan untuk mempertimbangkan faktor keselamatan

dari bahaya bencana tsunami ini.

C. Abrasi/Gelombang Pasang
Pada wilayah Kota Lhokseumawe berbatasan dengan laut (Selat

Malaka) khususnya Kecamatan Banda Sakti merupakan wilayah yang

rawan terhadap bencana abrasi/gelombang pasang. Walaupun telah

dilakukan pembangunan tanggul penahan gelombang akan tetapi belum

maksimal untuk menahan tekanan gelombang laut terutama pada musim

pasang naik. Perlu adanya penanganan untuk mengurangi takan

gelombang laut sehingga dapat mempertahankan wilayah pantai dari

bahaya abrasi.
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D. Banjir
Pada wilayah Kecamatan Banda Sakti merupakan kawasan yang

rawan terhadap banjir. Hal ini dikarenakan morfologi wilayah ini yang

relatif datar. Selain itu kondisi saluran drainase wilayah ini belum

terintegrasi dengan waduk pengendali banjir (reservoir) yang dibangun di

Pusong.

3.1.3 Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan di Kota Lhokseumawe antar lain untuk

permukiman, perdagangan dan jasa terpusat pada Kecamatan Banda

Sakti, sementara kegiatan industri terpusat pada Kecamatan Muara Satu.

Penggunaan lahan untuk budidaya perikanan darat menempati lahan

yang cukup luas di sepanjang pesisir Kota Lhokseumawe. Sedangkan

daerah pedalamannya didominasi oleh alang-alang dan belukar, ladang,

sawah serta perkebunan kelapa sawit yang terutama terpusat di

Kecamatan Blang Mangat.

Penggunaan lahan untuk permukiman di Kota Lhokseumawe

memiliki proporsi yang dominan yaitu 60% dari seluruh lahan kota diikuti

dengan lahan persawahan sebesar 21%.

Tabel III.4
Penggunaan Lahan di Kota Lhokseumawe

No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) %

1 Permukiman 10.877 60
2 Industri Pabrik 894 5
3 Persawahan 3.747 21
4 Pertanian Lahan Semusim 308 2
5 Perkebunan Rakyat 749 4
6 Alang-Alang 191 1
7 Hutan Belukar 587 3
8 Perairan Darat 626 3
9 Lain-Lain 127 1
Kota Lhokseumawe 18.106 100

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2014
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3.1.4 Kependudukan
A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Tahun 2013 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe adalah

181.976 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banda

Sakti berjumlah 78.264 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil

terdapat di Kecamatan Blang Mangat berjumlah 23.089 jiwa.

Kondisi jumlah penduduk di kecamatan Banda Sakti ini dikarenakan

kecamatan ini merupakan pusat Kota Lhokseumawe dengan berbagai

kegiatan utama yaitu pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan

kesehatan.

Tabel III.5
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Lhokseumawe

Tahun 2014

No Kecamatan
Luas Wilayah Penduduk Kepadatan

(Ha) (Jiwa) (Jiwa/Ha)
1 Blang Mangat 5.612 23.089 4
2 Muara Dua 5.780 47.297 8
3 Muara Satu 5.590 33.326 6
4 Banda Sakti 1.124 78.264 70

Kota
Lhokseumawe 18.106 181.976 10

Sumber: Buku Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2014

Kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe tersebar tidak merata.

Kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah

70 jiwa/Ha, sedangkan kepadatan penduduk terkecil berada di

Kecamatan Blang Mangat dengan jumlah 4 jiwa/Ha.

B. Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe dari tahun 2008

hingga tahun 2013 mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan rata-rata

penduduk Kota Lhokseumawe tersebut adalah sebesar 3%. Demikian

pula pada beberapa wilayah kecamatan secara umum mengalami

peningkatan setiap tahun. Angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk

pada tiap kecamatan yang cukup signifikan terjadi di Kecamatan Muara

Dua yang mencapai 5% dan Kecamatan Blang Mangat yang mencapai 4%
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sedangkan pada Kecamatan Muara Satu menunjukkan angka 1%. Lebih

jelas mengenai laju pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe dapat

dilihat pada table III.6

Tabel III.6
Laju Pertumbuhan Penduduk di kota Lhokseumawe

No Kecamatan
Tahun Laju

Pertum-
buhan2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Blang Mangat 18.744 18.869 21.689 22.186 22.850 23.089 4%
2 Muara Dua 36.881 37.132 44.209 45.221 46.646 47.297 5%

3 Muara Satu 31.249 31.489 31.723 32.449 32.975 3.326 1%
4 Banda Sakti 71.295 71.749 73.542 75.226 77.336 78.264 2%

Kota
Lhokseumawe

158.169 159.239 171.163 175.082 179.807 181.976 3%

Sumber: Buku Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2014

3.1.5 Struktur Ekonomi Wilayah
A. Struktur Ekonomi Wilayah

Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe dengan masukan unsur

minyak dan gas pada tahun 2013 paling besar dipengaruhi oleh kelompok

sekunder yang terdiri dari sektor industri pengelolaan, listrik, gas dan air

bersih. Kelompok ini menyumbang sebesar 46% dari PDRB Kota

Lhokseumawe.

Besarnya sumbangan sektor sekunder disebabkan oleh sektor

industri pengelolaan yang memberikan sumbangan sebesar yang mencapai

45.93% pada tahun 2016. Sebagian besar waktu nilai tersebut

disumbangkan oleh industri pengelolaan gas meskipun dalam kurun

waktu 2012-2013 sektor ini cendurung menurut.

Kelompok tersier merupakan penyumbang kedua dalam PDRB

Kota Lhokseumawe. Kelompok ini menyumbang 31,20 persen dari total

PDRB Kota Lhokseumawe. Nilai ini terus mengalami peningkatan selama

kurun waktu 2011-2013. Penyumbang terbesar dalam kelompok tersier

berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sementara itu, sektor pada kelompok primer pada tahun 2013

hanya memberikan konstibusi sebesar 5,1 persen. Sebesar 5,99 persen
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berasal dari pertanian dan sisanya 0,19 persen berasal dari sektor

pertambangan dan penggalian. Secara umum struktur ekonomi Kota

Lhokseumawe dengan masukan unsur migas masih di dominasi oleh

sektor-sektor pada kelompok sekunder selama periode 2011-2013

walaupun mempunyai kecenderungan menurun setiap tahunnya pada

periode 2012-2013.

Sejak tahun 2013 pada kecenderungan sumbangan kegiatan tersier

terhadap PDRB terus meningkat sehingga menempati urutan kedua

setelah sumbangan sektor sekunder yang cenderung terus menurun.

B. Struktur Ekonomi Tanpa Migas
Peranan sektor minyak dan gas semakin menurun setiap

tahunnya. Hal ini di sertai dengan peningkatan sektor pada kelompok

tersier. Struktur perekonomian Kota Lhokseumawe dengan tidak

memasukan unsur minyak dan gas pada perhitungan PDRB tahun 2013

didominasi oleh kelompok tersier sebesar 56.31 persen disumbangkan

oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor perdagangan, hotel

dan restoran memberikan kontribusi terbesar dari total PDRB tanpa

migas. Sektor ini cenderung meningkat di Tahun 2011 dan 2013.

Kelompok primer berada pada posisi kedua terbesar pada

peranannya dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe setelah

kelompok tersier pada posisi pertama. Pada tahun 2013 sektor yang

dominan pada kelompok primer adalah sektor pertanian dimana pada

2013 memberikan konstribusi sebesar 9 persen. Sementara sektor

pertambangan dan penggalian hanya menyumbang sebesar 0,34 persen.

Peranan ekonomi terbesar ketiga adalah kelompok sekunder yang

terdiri dari sektor industri pengelohan, sektor listrik dan air bersih serta

sektor konstruksi. Kelompok sekunder ini lebih di dominasi oleh sektor

konstruksi yang memberikan konstribusi sebasar 13 persen pada tahun.

Sektor konsruksi juga menunjukan kecenderungan meningkat

peranannya setiap tahun.
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Tabel III.7
PDRB di Kota Harga Berdasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

No Lapangan Usaha Tahun
2011 2012 20113

1 Pertanian 531.734,53 559.811,99 595.357,83
2 Pertambangan 18.985,38 20.547.92 22.486.54
3 Industri Pengelahan. 5.390.694,23 5.659.504,39 5.482.169,28

a.Industri Migas 5.251.655,42 5.511.816,68 5.322.317,99
b.Industri Non-Migas 139.038,81 147.687,71 159.851,29

4 Listris,gas dan Air Bersih 8. 418,26 9.027,65 9.836.23
5 Konsrtuksi 702.598,03 755.666,07 801. 904,87
6 Perdagangan,  Hotel &

Restoran
3.088.253.15 3.384.220,85 3.723.670,63

7 Pengangkutan&
Komunikasi

628.453,12 679.676.85 726.906,96

8 Keuangan, Persewaan &
jasaPerusahaan

154.353,23 168.037,56 183,545,08

9 Jasa - jasa 343.768,50 366.418,71 389.149,95
PDRB 10.867.256,43 11.606.911,99 11.935,027,37
PDRB Tanpa Migas 5.615.601,01 6.095.095,13 6.612.709,38

Sumber : Kota Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2014

Tabel III.8
PDRB di Kota Lhokseumawe Berdasarkan Harga Konstan (Juta Rupiah)

No Laporan Usaha Tahun
2011 2012 2013

1 Pertanian 284.530,90 290.668,23 298.192,86
2 Pertambangan 9.322.03 9.741,60 10.219,45
3 Industri Pengolahan 1.907.769,74 1.900.362,49 1.746.499,12

a.Industri Migas 1.822.988,86 1,812.851,97 1.656.086,93
b.Industri Non-Migas 84.780,88 87.510,52 90.412,19

4 Listris,gas dan Air Bersih 3.517,16 3.701,03 3.849,44
5 Konsrtuksi 177.918,99 186.384,62 190.947,36
6 Perdagangan,  Hotel &

Restoran
1.206,980,74 1.256.481,19 1.298.851,90

7 Pengangkutan&
Komunikasi

223.360,21 232.538,47 239.443.78

8 Keuangan, Persewaan &
jasaPerusahaan

53.472,32 55.938,25 58.301,78

9 Jasa – jasa 239.782,30 249.907,23 255.961,45
PDRB 4.106.654,39 4.185.723,11 4.102.267,14
PDRB Tanpa Migas 2.283.665,53 2. 372.871,14 2.446.180,21

3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe
Berdasarkan Keputusan WaliKota Lhokseumawe No. 561 Tahun

2014, ditetapkan Lokasi Perumahan dan Permukiman yang berjumlah 19

lokasi yaitu;
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Tabel III.9
Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh

Menurut SK Walikota Lhokseumawe
No. 561 Tahun 2016

No Nama Lokasi Sesuai SK
Walikota Luas (Ha) Kecamatan Tingkat

Kekumuhan
1 Pusong Lama 9,35 Banda Sakti Tinggi
2 Pusong Baru 5,39 Banda Sakti Tinggi
3 Keude Aceh 4,46 Banda Sakti Sedang
4 Tumpok Teungoh 10,56 Banda Sakti Sedang
5 Mon Geudong 7,19 Banda Sakti Sedang
6 Kp.Jawa Lama 6,66 Banda Sakti Sedang
7 Hagu Selatan 7,03 Banda Sakti Sedang
8 Ujong Balang 9,49 Banda Sakti Tinggi
9 Ulee Jalan 17,83 Banda Sakti Sedang
10 Blang Naleung Mameh 8,25 Muara Satu Sedang
11 Batuphat Timur 17,04 Muara Satu Sedang
12 Batuphat Barat 14,78 Muara Satu Sedang
13 Blang Pulo 7,6 Muara Satu Sedang
14 Keude Cunda 7,89 Muara Satu Ringan
15 Meunasah Mesjid 18,73 Muara Satu Ringan
16 Ulee Blang Mane 26,57 Blang Mangat Ringan
17 Keude Puenteut 13,75 Blang Mangat Ringan
18 Blang Puenteut 4,27 Blang Mangat Ringan
19 Meunasah Mesjit Puenteut 11,66 Blang Mangat Ringan

Jumlah 208,5
Sumber: SK. Walikota Lhokseumawe No. 561 Tahun 2016

A. Kawasan Pusong Lama dan Pusong Baru, Keude Aceh, Mon
Geudong, Gampong Jawa Lama, Ujong Blang

Kawasan Pusong Lama dan Pusong Baru adalah permukiman

tradisional pesisir yang secara typologis merupakan model permukiman

kumuh sepanjang pantai Lhokseumawe mulai Ujong Blang, Hagu Selatan,

Gampong Jawa Lama sampai ke Pusong Lama/Baru.

Kondisi fisik infrastruktur kawasan cukup buruk terutama drainase,

sistem sanitasi keluarga. Kondisi jalan belum terata secara struktur

transportasi yang baik.

Kondisi perekonomian penduduk cukup memprihatinkan.

Penduduk adalah permukiman urbanisasi yang berdatangan mengadu

nasib di kota Lhokseumawe dengan keragaman mata pencaharian yang

cukup bervariasi (tidak hanya nelayan saja).
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Sistem sosial cukup baik dengan keragaman suku sangat variatif berbaur

dengan penduduk asli Aceh setempat.

1. Pusong Lama
Profil kawasan Pusong Lama masuk dalam wilayah Kecamatan Banda

Sakti yang terletak di tepi/pinggiran pantai dan merupakan lingkungan

padat penduduk dengan luas 9,35 Ha. Lokasi tersebut berdampingan dan

dilintasi oleh jaringan jalan kota dengan kegiatan perdagangan dan jasa

serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
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A Nama Kawasan Pusong Lama
B Kelurahan Pusong Lama
C Kecamatan Banda Sakti
D Luas Kawasan (Ha) 9,35 Ha
E Tipologi/Karakteristik VII

No KRITERIAINDIKATOR PARAMETER
A FISIK
1 Keteraturan bangunan <35% bangunan tidak memiliki keteraturan
2 Kepadatan bangunan Kepadatan Bangunan <80 unit/Ha
3 Kondisi fisik bangunan >60% bangunan permanen
4 Jalan lingkungan <30% jalan buruk/rusak

<30% jalan tidak dilengkapi saluran
5 Saluran air hujan (drainase lingkungan) 30-60%  tidak berfungsi dengan baik

>60% kontruksi semen/beton.
>60% kawasan terlayani

6 Pembuangan air limbah >50% rumah memiliki jamban/septic tank
<20% kawasan terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah
rumah tangga

7 Penyediaan air bersih dan air minum 30-60% kawasan terlayani jaringan perpipaan
30-60% rumah tangga sumur/sungai

8 Pengelolaan persampahan >60% kawasan terlayani oleh sistem pengelolaan persampahan
kota

9 Pengamanan bahaya kebakaran Tidak tersedia hidrant pemadam kebakaran
B NON FISIK
1 Legalitas pendirian bangunan >50% bangunan tidak memiliki IMB.
2 Kepadatan penduduk <400 jiwa/Ha.
3 Mata pencarian penduduk >30-60% bekerja di sektor informal.
4 Penghasilan rata-rata keluarga 30-60% penghasilan keluarga diatas UMR Provinsi.

KATEGORI KUMUH RINGAN

PERMASALAHAN UTAMA KAWASAN
| Fisik Hunian | Sanitasi | Drainase | Jalan Lingkungan |
Kepadatan Penduduk | Kepadatan Bangunan

C LAINNYA
1 Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Berada pada rencana peruntukan kawasan perumahan atau zona

perumahan.

2 Status lahan Tanah Milik Masyarakat
3 Nilai strategis lokasi Berada pada rencana peruntukan kawasan perumahan atau zona

perumahan di Kawasan Pinggiran Kota

4 Kegiatan ekonomi dalam lokasi/kawasan Perdagangan Eceran (pasar, toko, warung, rumah makan, dll) dan/
atau Industri rumah-tangga dan/atau Jasa (bengkel, salon, foto
copy, prostitusi, dll).

5 Respon umum masyarakat setempat
terhadap upaya perbaikan lingkungan
permukiman

Biasa saja.

6 Harapan masyarakat setempat terhadap
perbaikan lingkungan permukiman

Ditingkatkan kualitas permukimannya.

7 Keberadaan dan aktifitas sistem/kelompok
pengelola lingkungan

Ada (RT, RW, LKM, LSM, Kelompok kegiatan keagamaan, pertanian,
olahraga, belajar, seni, kepemudaan, paguyuban, dll.)

8 Komitmen Pemerintah Kota terhadap
penanganan permukiman kumuh

Rendah

REKOMENDASI PENANGANAN Rehabilitasi/ perbaikan
POLA RUANG di RTRW Sesuai

PRIORITAS PENANGANAN Tinggi
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a. Bangunan secara dominan berada di atas air (sempadan pantai),

dengan kerapatan

bangunan yang tinggi dan

konstruksi bangunan yang

terbuat dari kayu serta

atap seng. Umumnya

bangunan termasuk ke

dalam kategori tidak layak

huni.

b. Jaringan jalan kawasan Pusong Lama memiliki aksesibilitas yang

cukup tinggi dengan adanya jaringan jalan kota yang melintasi

kawasan. Dimana kondisi kualitas jalan yang baik berupa aspal

hotmix.

c. Prasarana dan sarana pengelolaan sampah pada lokasi perumahan

atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis.Penduduk

umumnya membuang sampah langsung di bawah rumah (tepi

pantai) yang memharapkan terlimpas oleh air pasang

d. Sistem Drainase untuk sebagai kavling-kavling rumah kumuh yang

berada di sekitar jalan lingkungan saat ini telah di lengkapi jaringan

drainase. Sementara pada kelompok hunian yang berada di tepi

pantai, drainase lingkungannya langsung memamfaatkan tepian

pantai.

e. Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum pada

umumnya sudah dibangun mencapai setiap lingkungan hunian di

dalam kawasan,namun keluaran air bersih kesetiap hunian belum

terealisasi. Saat ini air bersih di dapat dari sumur pompa (air tanah )

f. Sanitasi sistem pengelohan air limbah tidak sesuai dengan standar

teknis. Pengolahan air limbah pada lokasi tidak memiliki sistem yang

memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki

septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat,

tetapi langsung di buang ke tepi pantai.
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2. Pusong Baru
Profil kawasan Pusong Baru masuk dalam wilayah Kecamatan Banda

Sakti yang terletak di daratan. Lokasi tersebut berdampingan dengan

pusat perdagangan dan dilintasi oleh jaringan jalan kota. Pusong Baru

mempunyai luas 5,39 Ha dan merupakan lingkungan padat penduduk.
A Nama Kawasan Pusong Baru
B Kelurahan Pusong Baru
C Kecamatan Banda Sakti
D Luas Kawasan (Ha) 5,39 Ha
E Tipologi/Karakteristik VII

No KRITERIAINDIKATOR PARAMETER
A FISIK
1 Keteraturan bangunan 35-65% bangunan tidak memiliki keteraturan
2 Kepadatan bangunan Kepadatan Bangunan 80-100 unit/Ha
3 Kondisi fisik bangunan >60% bangunan semi permanen
4 Jalan lingkungan 30-60% jalan buruk/rusak

30-60% jalan tidak dilengkapi saluran
5 Saluran air hujan (drainase lingkungan) <30%  tidak berfungsi dengan baik

>60% kontruksi semen/beton.
>60% kawasan terlayani

6 Pembuangan air limbah >50% rumah memiliki jamban/septic tank
<20% kawasan terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah
tangga

7 Penyediaan air bersih dan air minum <30% kawasan terlayani jaringan perpipaan
>60% rumah tangga sumur/sungai

8 Pengelolaan persampahan >60% kawasan terlayani oleh sistem pengelolaan persampahan kota

9 Pengamanan bahaya kebakaran Tidak tersedia hidrant pemadam kebakaran
B NON FISIK
1 Legalitas pendirian bangunan >50% bangunan tidak memiliki IMB.
2 Kepadatan penduduk <400 jiwa/Ha.
3 Mata pencarian penduduk >60% bekerja di sektor informal.
4 Penghasilan rata-rata keluarga <30% penghasilan keluarga diatas UMR Provinsi.

KATEGORI KUMUH SEDANG

PERMASALAHAN UTAMA KAWASAN
| Fisik Hunian | anitasi | Drainase | Jalan Lingkungan |
Kepadatan Penduduk | Kepadatan Bangunan

C LAINNYA
1 Kesesuaian dengan Rencana Tata

Ruang
Berada pada rencana peruntukan kawasan perumahan atau zona
perumahan.

2 Status lahan Tanah Milik Masyarakat
3 Nilai strategis lokasi Berada pada rencana peruntukan kawasan perumahan atau zona

perumahan di Kawasan Pinggiran Kota

4 Kegiatan ekonomi dalam
lokasi/kawasan

Tidak ada

5 Respon umum masyarakat setempat
terhadap upaya perbaikan lingkungan
permukiman

Antusias

6 Harapan masyarakat setempat
terhadap perbaikan lingkungan
permukiman

Ditingkatkan kualitas permukimannya.

7 Keberadaan dan aktifitas
sistem/kelompok pengelola lingkungan

Ada (RT, RW, LKM, LSM, Kelompok kegiatan keagamaan, pertanian,
olahraga, belajar, seni, kepemudaan, paguyuban, dll.)

8 Komitmen Pemerintah Kota terhadap
penanganan permukiman kumuh

Tinggi

REKOMENDASI PENANGANAN Rehabilitasi/ perbaikan
POLA RUANG di RTRW Sesuai

PRIORITAS PENANGANAN Tinggi
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a. Kerapatan bangunan yang tinggi dan konstruksi bangunan

berimbang antara bangunan tembok/beton dengan bangunan semi

permanen. Umumnya bangunan masuk ke dalam katagori layak

huni.

b. Kawasan pusong baru memiliki aksesibilitas yang cukup tinggi

dengan adanya jaringan jalan kota yang melintasi kawasan. Dimana

kondisi kualitas jalan yang baik berupa aspal Hotmix. Jalan

lingkungan dan jalan lokal dibangun dengan konstruksi beton dan

telah dilengkapi jaringan drainase (tertutup).

d. Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau

permukiman belum memadai.

e. Sistem drainase sudah tersedia saluran drainase namun masih

belum mampu melimpaskan genangan air secara baik.

f. Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum pada

umumnya sudah di bangun mencapai setiap lingkungan hunian di

dalam kawasan, namun keluaran air bersih kesetiap hunian belum

terealisasi.Saat ini air bersih dapat dari sumur pompa (air tanah).

g. Sanitasi sistem pengolahan air limbah di kawasan rata-rata pada

setiap rumah sudah terhubung dengan tangki septik baik secara

individu

3. Keude Aceh
Profil kawasan Gampong Keude Aceh masuk dalam wilayah Kecamatan

Banda Sakti dengan luas 4,46 Ha dan terletak ditepi pantai. Lokasi

langsung berdampingan dan dilintasi oleh jaringan jalan kota dan juga

berdampingan dengan pusat perkantoran, lapangan olah raga serta

perdagangan kota. Keude Aceh merupakan lingkungan dengan kepadatan

penduduk rendah.
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A Nama Kawasan Keude Aceh
B Kelurahan Keude Aceh
C Kecamatan Banda Sakti
D Luas Kawasan (Ha) 4,46 Ha
E Tipologi/Karakteristik VII

No KRITERIAINDIKATOR PARAMETER
A FISIK
1 Keteraturan bangunan 35-65% bangunan tidak memiliki keteraturan
2 Kepadatan bangunan Kepadatan Bangunan <80 unit/Ha
3 Kondisi fisik bangunan >60% bangunan semi permanen
4 Jalan lingkungan <30% jalan buruk/rusak

<30% jalan tidak dilengkapi saluran
5 Saluran air hujan (drainase lingkungan) <30%  tidak berfungsi dengan baik

>60% kontruksi semen/beton.
>60% kawasan terlayani

6 Pembuangan air limbah >50% rumah memiliki jamban/septic tank
<20% kawasan terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah
tangga

7 Penyediaan air bersih dan air minum <30% kawasan terlayani jaringan perpipaan
30-60% rumah tangga sumur/sungai

8 Pengelolaan persampahan >60% kawasan terlayani oleh sistem pengelolaan persampahan kota
9 Pengamanan bahaya kebakaran Tidak tersedia hidrant pemadam kebakaran
B NON FISIK
1 Legalitas pendirian bangunan >50% bangunan tidak memiliki IMB.
2 Kepadatan penduduk <400 jiwa/Ha.
3 Mata pencarian penduduk >30-60% bekerja di sektor informal.
4 Penghasilan rata-rata keluarga 30-60% penghasilan keluarga diatas UMR Provinsi.

KATEGORI KUMUH RINGAN

PERMASALAHAN UTAMA KAWASAN | Fisik Hunian | anitasi | Drainase | Jalan Lingkungan |
Kepadatan Penduduk | Kepadatan Bangunan

C LAINNYA
1 Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Berada pada rencana peruntukan kawasan perumahan atau zona

perumahan.
2 Status lahan Tanah Milik Masyarakat
3 Nilai strategis lokasi Berada pada rencana peruntukan kawasan perumahan atau zona

perumahan di Kawasan Pinggiran Kota
4 Kegiatan ekonomi dalam lokasi/kawasan Perdagangan Eceran (pasar, toko, warung, rumah makan, dll) dan/

atau Industri rumah-tangga dan/atau Jasa (bengkel, salon, foto copy,
prostitusi, dll).

5 Respon umum masyarakat setempat
terhadap upaya perbaikan lingkungan
permukiman

Biasa saja

6 Harapan masyarakat setempat terhadap
perbaikan lingkungan permukiman

Ditingkatkan kualitas permukimannya.

7 Keberadaan dan aktifitas
sistem/kelompok pengelola lingkungan

Ada (RT, RW, LKM, LSM, Kelompok kegiatan keagamaan, pertanian,
olahraga, belajar, seni, kepemudaan, paguyuban, dll.)

8 Komitmen Pemerintah Kota terhadap
penanganan permukiman kumuh

Rendah

REKOMENDASI PENANGANAN Rehabilitasi/ perbaikan
POLA RUANG di RTRW Sesuai

PRIORITAS PENANGANAN Sedang

a. Kondisi bangunan di sisi

jalan lingkungan relatif

cukup baik

berkonstruksi tembok

dengan kerapatan

bangunan sedang,

sementara kondisi bangunan didalam lingkungan berkonstruksi
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semi permanen dan kayu dengan atap seng. Umumnya bangunan

masuk ke dalam kategori layak huni.

b. Kawasan Keude Aceh

memiliki aksebilitas yang

cukup tinggi dengan adanya

jaringan jalan kota yang

melintasi kawasan. Kondisi

kualitas jalan yang baik

berupa aspal hotmix dan

beton.

c. Prasarana dan sarana

persampahan pada lokasi

perumahan atau

permukiman belum

memadai.

d. Belum tersedianya saluran

drainase yang mampu

melimpaskan genangan

secara baik.

e. Kebutuhan air bersih

didapatkan dari sumur

pompa (air tanah)

f. Sistem pengolahan air limbah

dikawasan rata-rata tersedia

pada setiap rumah dan sudah

terhubung dengan tangki

septik baik secara individual,

namun pada lokasi hunian tertentu sistem pengolahan air limbahnya

masih tidaksesuai dengan standar teknis.
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4. Tumpok Teungoh
Profil kawasan Tumpok Teungoh terletak di wilayah Kecamatan Banda

Sakti, lokasi tersebut terletak didaratan. Lokasi berdampingan dan

dilintasi oleh jaringan jalan kota, dengan luas kawasan 10,56 Ha.

Lingkungan dengan kepadatan penduduk sedang dan merupakan

kawasan permukiman kota.
A Nama Kawasan Teumpok Tengah
B Kelurahan Teumpok Tengah
C Kecamatan Banda Sakti
D Luas Kawasan (Ha) 10,56 Ha
E Tipologi/Karakteristik VII

No KRITERIAINDIKATOR PARAMETER
A FISIK
1 Keteraturan bangunan <35% bangunan tidak memiliki keteraturan
2 Kepadatan bangunan Kepadatan Bangunan <80 unit/Ha
3 Kondisi fisik bangunan >60% bangunan permanen
4 Jalan lingkungan <30% jalan buruk/rusak

<30% jalan tidak dilengkapi saluran
5 Saluran air hujan (drainase lingkungan) 30-60% tidak berfungsi dengan baik

>60% kontruksi semen/beton.
>60% kawasan terlayani

6 Pembuangan air limbah >50% rumah memiliki jamban/septic tank
<20% kawasan terlayani saluran pembuangan air kotor/limbah rumah
tangga

7 Penyediaan air bersih dan air minum 30-60% kawasan terlayani jaringan perpipaan
30-60% rumah tangga sumur/sungai

8 Pengelolaan persampahan >60% kawasan terlayani oleh sistem pengelolaan persampahan kota
9 Pengamanan bahaya kebakaran Tidak tersedia hidrant pemadam kebakaran
B NON FISIK
1 Legalitas pendirian bangunan >50% bangunan tidak memiliki IMB.
2 Kepadatan penduduk <400 jiwa/Ha.
3 Mata pencarian penduduk >30-60% bekerja di sektor informal.
4 Penghasilan rata-rata keluarga 30-60% penghasilan keluarga diatas UMR Provinsi.

KATEGORI KUMUH RINGAN

PERMASALAHAN UTAMA KAWASAN | Fisik Hunian | anitasi | Drainase | Jalan Lingkungan |
Kepadatan Penduduk | Kepadatan Bangunan

C LAINNYA
1 Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Berada pada rencana peruntukan kawasan perumahan atau zona

perumahan.
2 Status lahan Tanah Milik Masyarakat
3 Nilai strategis lokasi Berada pada rencana peruntukan kawasan perumahan atau zona

perumahan di Kawasan Pinggiran Kota
4 Kegiatan ekonomi dalam lokasi/kawasan Perdagangan Eceran (pasar, toko, warung, rumah makan, dll) dan/

atau Industri rumah-tangga dan/atau Jasa (bengkel, salon, foto copy,
prostitusi, dll).

5 Respon umum masyarakat setempat
terhadap upaya perbaikan lingkungan
permukiman

Biasa saja

6 Harapan masyarakat setempat terhadap
perbaikan lingkungan permukiman

Ditingkatkan kualitas permukimannya.

7 Keberadaan dan aktifitas
sistem/kelompok pengelola lingkungan

Ada (RT, RW, LKM, LSM, Kelompok kegiatan keagamaan, pertanian,
olahraga, belajar, seni, kepemudaan, paguyuban, dll.)

8 Komitmen Pemerintah Kota terhadap
penanganan permukiman kumuh

Rendah

REKOMENDASI PENANGANAN Rehabilitasi/ perbaikan
POLA RUANG di RTRW Sesuai

PRIORITAS PENANGANAN Sedang
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a. Kondisi bangunan di sisi jalan

lingkungan baik berkonstruksi

tembok dengan kerapatan bangunan

rendah, luas kavling besar-besar,

sementara kondisi bangunan

didalam lingkungan (masuk dalam

lorong-lorong) sebagian kecil

berkonstruksi semi permanen dan

kayu dengan atap seng. Umumnya

bangunan masuk dalam kategori

layak huni.

b. Kawasan Tumpok Teungoh memiliki

aksesibilitas yang cukup tinggi

dengan adanya jaringan jalan kota

yang melintasi kawasan. Kondisi

kualitas jalan yang baik berupa

aspal hotmix dan beton. Jalan

lingkungan dan jalan lokal dibangun

dengan konstruksi beton.

c. Prasarana dan sarana persampahan

pada lokasi perumahan atau

permukiman belum memadai.

d. Konstruksi saluran drainase relatif

baik, namun belum mampu

melimpaskan genangan air secara

baik.

e. Kebutuhan air bersih pada umumnya penduduk didapat dari sumur

pompa (air tanah).

f. Sistem pengolahan air limbah dikawasan rata-rata tersedia pada

setiap rumah dan sudah terhubung dengan tangki septik baik secara

individual, namun pada lokasi hunian tertentu sistem pengolahan air

limbahnya masih tidak sesuai dengan standar teknis.
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5. Mon Geudong
Profil kawasan Tumpok Teungoh terletak di wilayah Kecamatan Banda

Sakti, lokasi tersebut terletak didaratan. Lokasi berdampingan dan

dilintasi oleh jaringan jalan kota, dengan luas kawasan 7,19 Ha.

Lingkungan dengan kepadatan penduduk sedang dan merupakan

kawasan permukiman kota.

a. Bangunan Kondisi Bangunan di sisi jalan lingkungan baik

berkonstruksi tembok dengan kerapatan bangunan rendah, di mana

kemudian luas kavling besar-besar, sementara kondisi bangunan

didalam lingkungan (masuk dalam lorong-lorong) sebagian kecil

berkonstruksi semi permanen dengan kayu dan atap seng. Umumnya

bangunan masuk ke dalam katagori layak huni.

b. Jaringan jalan Kawasan mon geudong memiliki aksesibilitas yang

cukup tinggi dengan adanya jaringan jalan kota yang melintasi

kawasan. Dimana kondisi kualitas jalan yang baik berupa perkerasan

beton

Demikian pula jalan lingkungan dan jalan lokal di bangun dengan

kontruksi beton.

c. Pengolahan sampah prasarana dan sarana persampahan pada lokasi

perumahan atau permukiman belum memadai.

d. Sistem Drainase tersedia saluran drainase dengan konstruksi relatif

baik namun belum mampu melimpaskan genangan air secara baik

e. Air Minum Secara fisik Jaringan Pipa Distribusi Air Minum sudah

mencapai setiap lingkungan hunian di dalam kawasan, namun

sampai saat ini penduduk memenuhi kebutuhan air bersihnya di

dapat dari sumur pompa (air tanah)

f. Sanitasi sistem pengolahan air limbah di kawasan rata – rata tersedia

pada setiap rumah dan sudah terhubung dengan tangki septik baik

secara individual, namun pada lokasi hunian tertentu sistem

pengolahan air limbahnya masih tidak sesuai dengan standar teknis.
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6. Kampung Jawa lama
Profil kawasan Kampung Jawa lama terletak di wilayah Kecamatan Banda

Sakti, lokasi tersebut terletak ditepi/ pinggiran pantai. Lokasi

berdampingan dengan kegiatan perkantoran, pertokoan dan pendidikan

dan dilintasi oleh jaringan jalan kota, dengan luas kawasan 6,66 Ha.

Lingkungan dengan kepadatan penduduk sedang dan merupakan

lingkungan padat penduduk.

a. Bangunan secara dominan berada di atas air (Sempadan pantai),

dengan kerapatan bangunan yang tinggi dan konstruksi bangunan

yang terbuat dari kayu serta atap seng.

Umumnya bangunan masuk kedalam katagori tidak layak huni.

b. Jaringan jalan Kawasan Kampung jawa lama tidak memiliki akses

langsung ke jaringan jalan kota, untuk mencapai lokasi harus

memasuki jalan lokal /lorong yang terhubung dengan jaringan jalan

kota

Beberapa jalan lingkungan dan jalan lokal telah di bangun dengan

konstruksi beton, sebagian jaringan jalan yang melintasi kelompok

bangunan rumah padat masih berupa tanah

c. Pengolahan sampah kondisi pengolahan sampah di kawasan ini relatif

baik walaupun ketersediaan prasarana dan sarana persampahan

belum memedai

d. Sistem Drainase sebagian jalan lingkungan saat ini telah di lengkapi

jaringan drainase tertutup. Sementara pada kelompok hunian yang

berada di tepi pantai, drainase lingkungannya langsung

memamfaatkan tepian pantai.

e. Air minum secara fisik Jaringan Pipa Distribusi Air Minum

Ketersediaannya belum mencapai setiap lingkungan hunian di dalam

kawasan, saat ini air bersih dapat dari sumur pompa (air tanah)

f. Sanitasi Sistem pengolahan air limbah tidak sesuai dengan standar

teknis. Pengolahan air limbah pada lokasi tidak memiliki sistem yang

memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki
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septik baik secara individu/domestik, komunal maupun terpusat,

tetapi langsung di buang ke tepi pantai

7. Hagu Selatan
Profil kawasan Kampung Jawa lama terletak di wilayah Kecamatan Banda

Sakti, lokasi tersebut terletak ditepi/ pinggiran pantai. Lokasi

berdampingan dengan kegiatan perkantoran, pertokoan dan pendidikan

dan dilintasi oleh jaringan jalan kota, dengan luas kawasan 7.03 Ha.

Lingkungan dengan kepadatan penduduk sedang dan merupakan

lingkungan padat penduduk.

a. Bangunan Secara Dominan berada di atas air (Sempadan Pantai ),

dengan kerapatan bangunan yang tinggi dan konstruksi bangunan

yang terbuat dari kayu serta atap asbeh attu seng.

Umumnya bangunan masuk ke dalam katagori tidak layak huni.

b. Jaringan jalan Kawasan Hagu selatan tidak memiliki akses  langsung

ke jaringan jalan kota, untuk mencapak lokasi harus melalui jalan

lokal/lorong yang terhubung dengan jaringan jalan kota

Beberapa jalan lingkungan dan lokal telah di bangun dengan

kontruksi beton,sebagian jaringan jalan yang melintasi kelompok

bangunan rumah masih berupa tanah

c. Pengolahan Sampah Kondisi Ketersediaan prasarana dan sarana

persampahan belum memadai

d. Sistem drainase sebagian linkungan saai ini telah di lengkapi jaringan

drainase tertutup. Sementara pada kelompok hunian yang berada di

tepi pantai, drainase lingkungannyan langsung memamfaatkan tepian

pantai.

e. Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum

ketersediaannya  belum mencapai setiap lingkungan hunian di

dalam kawasan, saat ini air bersih di dapat dari sumur  pompa (air

tanah)

f. Sanitasi Sistem Pengolahan Air limbah tidak sesuai dengan Standar

teknis. Pengolahan air limbah pada lokasi tidak memiliki sistem yang
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memadai, yaitu kakus/klosek yang tidak terhubung  dengan tangki

septik baik secara ibdivudual/dosmestik,komunal maupun

terpusat,tetapi langsung di buang ke tepi pantai.

8. Ujong Blang
Profil kawasan Kampung Jawa lama terletak di wilayah Kecamatan Banda

Sakti, lokasi tersebut terletak ditepi pantai dan daratan. Merupakan

lingkungan dengan kepadatan penduduk rendah. Lokasi langsung

berdampingan dan dilintasi oleh jaringan jalan kota, dengan luas

kawasan 9,49 Ha. Lokasi merupakan kawasan permukiman pedesaan.

a. Kondisi Bangunan disisi jalan lingkungan baik, berkontruksi tembok

dengan kerapatan bangunan rendah, dimana kemudian luas kavling

besar-besar, sementara kondisi bangunan didalam lingkungan (

masuk dalam lorong-lorong) sebagian kecil berkontruksi semi

permanen dan kayu dengan atap seng.

Umumnya bangunan masuk ke dalam katagori tidak layak huni.

b. Jaringan jalan Ujong blang memiliki aksebilitas yang cukup tinggi

dengan adanya jaringan jalan kota yang melintasi kawasan.Dimana

kondisi kwalitas jalan yang baik berupa aspal Hotmix dan beton.

untuk mencapak lokasi harus melalui jalan lokal/lorong yang

terhubung dengan jaringan jalan kota

Beberapa jalan lingkungan dan lokal telah di bangun dengan

kontruksi beton,sebagian jaringan jalan yang melintasi kelompok

bangunan rumah masih berupa tanah

c. Pengolahan Sampah Kondisi Ketersediaan prasarana dan sarana

persampahan belum memadai. Penduduk secara dominan masih

melakukan system timbun dalam tanah dan dibakar untuk

pengelolaan sampahnya secara individu.

d.Sistem drainase sebagian linkungan saai ini telah di lengkapi jaringan

drainase terbuka maupun tertutup dengan kontruksi realtif baik

namun pada saat musim saat hujan belum mampu melimpaskan

genangan air secara baik.
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e. Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum

ketersediaannya  belum mencapai setiap lingkungan hunian di dalam

kawasan, saat ini air bersih di dapat dari sumur  pompa (air tanah).

f. Sistem pengolahan air limbah di kawasan rata-rata tersedia pada

setiap rumah dan sudah terhubung dengan tangki septic secara

individual, namun pada lokasi huniantertentu system pengolahan

air limbahnya masih tidak sesuai dengan standar teknis.

9. ULEE JALAN
Profil kawasan Kampung Jawa lama terletak di wilayah Kecamatan Banda

Sakti, lokasi tersebut terletak ditepi pantai dan daratan. Merupakan

lingkungan dengan kepadatan penduduk rendah. Lokasi langsung

berdampingan dan dilintasi oleh jaringan jalan kota, dengan luas

kawasan 17,83 Ha. Lokasi merupakan kawasan permukiman pedesaan.

a. Bangunan Kondisi Bangunan di sisi jalan lingkungan baik

berkonstruksi tembok dengan kerapatan bangunan rendah, di mana

kemudian luas kavling besar-besar, sementara kondisi bangunan

didalam lingkungan (masuk dalam lorong-lorong) sebagian kecil

berkonstruksi semi permanen dengan kayu dan atap seng. Umumnya

bangunan masuk ke dalam katagori layak huni.

b. Jaringan jalan Ujong blang memiliki aksebilitas yang cukup tinggi

dengan adanya jaringan jalan kota yang melintasi kawasan.Dimana

kondisi kwalitas jalan yang baik berupa aspal Hotmix dan beton.

Untuk jalan lingkungan dan jalan lokal sebagian besar sudah

berkontruksi beton dan sebagian besar lagi masih perkerasan tanah.

c. Pengolahan Sampah Kondisi Ketersediaan prasarana dan sarana

persampahan belum memadai. Penduduk secara dominan masih

melakukan system timbun dalam tanah dan dibakar untuk pengelolaan

sampahnya secara individu.

d. Sistem drainase sebagian linkungan saai ini telah di lengkapi jaringan

drainase terbuka maupun tertutup dengan kontruksi realtif baik
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namun pada saat musim saat hujan belum mampu melimpaskan

genangan air secara baik.

e. Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum

ketersediaannya  belum mencapai setiap lingkungan hunian di dalam

kawasan, saat ini air bersih di dapat dari sumur  pompa (air tanah).

f. Sistem pengolahan air limbah di kawasan rata-rata tersedia pada setiap

rumah dan sudah terhubung dengan tangki septic secara individual,

namun pada lokasi hunian tertentu system pengolahan  air limbahnya

masih tidak sesuai dengan standar teknis.

10. BLANG NALEUNG MAMEH
Profil kawasan Kampung Jawa lama terletak di wilayah Kecamatan Muara

Satu, lokasi tersebut terletak didaratan. Merupakan lingkungan dengan

kepadatan penduduk rendah. Lokasi dilintasi oleh jaringan jalan

lingkungan. dengan luas kawasan 8,25 Ha. Lokasi merupakan kawasan

permukiman berdekatan dengan komplek Arun.

a. Bangunan Kondisi Bangunan di sisi jalan lingkungan baik

berkonstruksi tembok dengan kerapatan bangunan rendah, di mana

kemudian luas kavling besar-besar, sementara kondisi bangunan

didalam lingkungan (masuk dalam lorong-lorong) sebagian kecil

berkonstruksi semi permanen dengan kayu dan atap seng.

Umumnya bangunan masuk ke dalam katagori layak huni.

b. Jaringan jalan Neleung Mameh memiliki aksebilitas yang relative

rendah karena hanya jaringan jalan lingkungan yang melintasi

kawasan. Dimana kondisi kwalitas jalannya baik berupa perkerasan

beton. Untuk jalan lingkungan dan jalan lokal sebagian besar sudah

berkontruksi beton dan sebagian lagi masih perkerasan tanah.

c. Pengolahan Sampah Kondisi Ketersediaan prasarana dan sarana

persampahan belum memadai. Penduduk secara dominan masih

melakukan system timbun dalam tanah dan dibakar untuk

pengelolaan sampahnya secara individu.
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d. Sistem drainase sebagian linkungan saai ini telah di lengkapi jaringan

drainase terbuka maupun tertutup dengan kontruksi realtif baik

namun pada saat musim saat hujan belum mampu melimpaskan

genangan air secara baik.

e. Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum

ketersediaannya  belum mencapai setiap lingkungan hunian di dalam

kawasan, saat ini air bersih di dapat dari sumur  pompa (air tanah).

f. Sistem pengolahan air limbah di kawasan rata-rata tersedia pada setiap

rumah dan sudah terhubung dengan tangki septic secara individual,

namun pada lokasi hunian tertentu system pengolahan  air limbahnya

masih tidak sesuai dengan standar teknis.

11. BATUPHAT TIMUR
Profil kawasan Batuphat Timur terletak di wilayah Kecamatan Muara

Satu, lokasi tersebut terletak didaratan. Merupakan lingkungan dengan

kepadatan penduduk sedang. Lokasi dilintasi oleh jaringan jalan provinsi

dan jaringan jalan kereta Api. Dengan luas kawasan 17,04 Ha. Lokasi

merupakan kawasan permukiman berdekatan dengan komplek Arun.

a. Kerapatan bangunan yang sedang dan kontruksi bangunan berimbang

antara bangunan tembok / beton dengan bangunan semi permanen.

Umumnya bangunan masuk ke dalam katagori layak huni.

b. Jaringan jalan Batuphat Timur memiliki aksebilitas yang cukup tinggi

dengan adanya jaringan jalan provinsi yang melintasi kawasan. Dimana

kondisi kwalitas jalan yang baik berupa aspal Hotmix. Jalan

Lingkungan dan jalan lokal dibangun dengan kontruksi beton dan telah

dilengkapi jaringan drainase (tertutup).

c. Pengolahan sampah prasarana dan sarana persampahan pada lokasi

perumahan yg memadai. Penduduk masih banyak yang membuang

sampah ke tepian sungai.

d. Sistem drainase kawasan Batuphat Timur dilintasi oleh sungai, dimana

keberadaan dalam system drainase berfungsi sebagai saluran primer.
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Di kawasan ini sudah tersedia saluran drainase yang dapat

melimpaskan genangan air relative cepat.

e. Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum

ketersediaannya  belum mencapai setiap lingkungan hunian di dalam

kawasan, saat ini air bersih di dapat dari sumur  pompa (air tanah).

f. Sistem pengolahan air limbah di kawasan rata-rata tersedia pada setiap

rumah dan sudah terhubung dengan tangki septic secara individual.

12. BATUPHAT BARAT
Profil kawasan Batuphat Barat terletak di wilayah Kecamatan Muara

Satu, lokasi tersebut terletak didaratan. Merupakan lingkungan dengan

kepadatan penduduk sedang. Lokasi dilintasi oleh jaringan jalan provinsi

dan jaringan jalan kereta Api. Dengan luas kawasan 14,78 Ha. Lokasi

berdampingan dengan pusat perdagangan, Komplek perumahan Arundan

Komplek pabrik Arun.

a. Kerapatan bangunan yang sedang dan kontruksi bangunan rata-rata

dari kayu dan bangunan semi permanen.

Umumnya bangunan masuk dalam kategori layak huni.

b.Jaringan jalan Batuphat Timur memiliki aksebilitas yang cukup tinggi

dengan adanya jaringan jalan provinsi yang melintasi kawasan. Dimana

kondisi kwalitas jalan yang baik berupa aspal Hotmix.

Jalan Lingkungan dan jalan lokal dibangun dengan kontruksi beton

dan telah dilengkapi jaringan drainase (tertutup).

c. Pengolahan sampah prasarana dan sarana persampahan pada lokasi

perumahan yg memadai. Penduduk masih banyak yang membuang

sampah ke tepian sungai dan lahan-lahan terbuka yang tidak

terpelihara.

d.Sistem drainase kawasan Batuphat Timur dilintasi oleh sungai, dimana

keberadaan dalam system drainase berfungsi sebagai saluran primer.

Di kawasan ini sudah tersedia saluran drainase yang dapat

melimpaskan genangan.
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e.Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum

ketersediaannya  belum mencapai setiap lingkungan hunian di dalam

kawasan, saat ini air bersih di dapat dari sumur  pompa (air tanah).

f.Sistem pengolahan air limbah di kawasan rata-rata tersedia pada setiap

rumah dan sudah terhubung dengan tangki septic secara individual.

13. BLANG PULO
Profil kawasan Blang Pulo terletak di wilayah Kecamatan Muara Satu,

lokasi tersebut terletak didaratan. Merupakan lingkungan dengan

kepadatan penduduk rendah. Lokasi dilintasi oleh jaringan jalan kota

Dengan luas kawasan 7,6 Ha. Lokasi merupakan kawasan permukiman

dan tambak.

a.Bangunan Kondisi Bangunan di sisi jalan lingkungan baik

berkonstruksi tembok dengan kerapatan bangunan rendah, di mana

kemudian luas kavling besar-besar, sementara kondisi bangunan

didalam lingkungan (masuk dalam lorong-lorong) sebagian kecil

berkonstruksi semi permanen dengan kayu dan atap seng.

Umumnya bangunan masuk ke dalam katagori layak huni.

b.Jaringan jalan Ujong blang memiliki aksebilitas yang cukup tinggi

dengan adanya jaringan jalan kota yang melintasi kawasan.Dimana

kondisi kwalitas jalan yang baik berupa aspal Hotmix dan beton.

Demikian Pula untuk jalan lingkungan dan jalan lokal sebagian

besar sudah berkontruksi beton

c.Prasarana dan sarana persampahan pada Lokasi belum terkelola

dengan baik.

d.Sistem drainase kawasan Batuphat Timur dilintasi oleh sungai,

dimana keberadaan dalam system drainase berfungsi sebagai saluran

primer. Di kawasan ini sudah tersedia saluran drainase yang dapat

melimpaskan genangan air secara baik.

d.Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum

ketersediaannya  belum mencapai setiap lingkungan hunian di dalam

kawasan, saat ini air bersih di dapat dari sumur  pompa (air tanah).
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f.Sistem pengolahan air limbah di kawasan rata-rata tersedia pada

setiap rumah dan sudah terhubung dengan tangki septic secara

individual.

14. KEUDE CUNDA
Profil kawasan Keude Cunda terletak di wilayah Kecamatan Muara Dua,

lokasi tersebut terletak didaratan. Merupakan lingkungan dengan

kepadatan penduduk sedang. Lokasi dilintasi oleh jaringan jalan kota

Dengan luas kawasan 7,89 Ha. Lokasi merupakan kawasan Perdaganagn

dan CBD.

a. Bangunan Kondisi Bangunan di sisi jalan lingkungan baik

berkonstruksi tembok dengan kerapatan bangunan rendah, di mana

kemudian luas kavling besar-besar, sementara kondisi bangunan

didalam lingkungan (masuk dalam lorong-lorong) sebagian kecil

berkonstruksi semi permanen dengan kayu dan atap seng.

Umumnya bangunan masuk ke dalam katagori layak huni.

b.Jaringan jalan Ujong blang memiliki aksebilitas yang cukup tinggi

dengan adanya jaringan jalan kota yang melintasi kawasan.Dimana

kondisi kwalitas jalan yang baik berupa aspal Hotmix dan beton.

Demikian Pula untuk jalan lingkungan dan jalan lokal sebagian

besar sudah berkontruksi beton

c.Prasarana dan sarana persampahan pada Lokasi belum terkelola

dengan baik.

d.Sistem drainase kawasan Batuphat Timur dilintasi oleh sungai,

dimana keberadaan dalam system drainase berfungsi sebagai saluran

primer. Di kawasan ini sudah tersedia saluran drainase yang dapat

melimpaskan genangan air secara baik.

d.Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum

ketersediaannya  belum mencapai setiap lingkungan hunian di dalam

kawasan, saat ini air bersih di dapat dari sumur  pompa (air tanah).
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f.Sistem pengolahan air limbah di kawasan rata-rata tersedia pada

setiap rumah dan sudah terhubung dengan tangki septic secara

individual.

15. MEUNASAH MESJID
Profil kawasan Meunasah Mesjid terletak di wilayah Kecamatan Muara

Dua, lokasi tersebut terletak didaratan. Merupakan lingkungan dengan

kepadatan penduduk sedang. Lokasi dilintasi oleh jaringan jalan kota

Dengan luas kawasan 18,73 Ha. Lokasi merupakan kawasan

permukiman perkotaan.

a.Bangunan Kondisi Bangunan di sisi jalan lingkungan baik

berkonstruksi tembok dengan kerapatan bangunan rendah, di mana

kemudian luas kavling besar-besar, sementara kondisi bangunan

didalam lingkungan (masuk dalam lorong-lorong) sebagian kecil

berkonstruksi semi permanen dengan kayu dan atap seng.

Umumnya bangunan masuk ke dalam katagori layak huni.

b.Jaringan jalan Ujong blang memiliki aksebilitas yang cukup tinggi

dengan adanya jaringan jalan kota yang melintasi kawasan.Dimana

kondisi kwalitas jalan yang baik berupa aspal Hotmix dan beton.

Demikian Pula untuk jalan lingkungan dan jalan lokal sebagian

besar sudah berkontruksi beton

c.Prasarana dan sarana persampahan pada Lokasi belum terkelola

dengan baik.

d.Sistem drainase kawasan Batuphat Timur dilintasi oleh sungai,

dimana keberadaan dalam system drainase berfungsi sebagai saluran

primer. Di kawasan ini sudah tersedia saluran drainase yang dapat

melimpaskan genangan air secara baik.

d.Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum

ketersediaannya  belum mencapai setiap lingkungan hunian di dalam

kawasan, saat ini air bersih di dapat dari sumur  pompa (air tanah).
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f. Sistem pengolahan air limbah di kawasan rata-rata tersedia pada

setiap rumah dan sudah terhubung dengan tangki septic secara

individual.

16. ULEE BLANG MANE
Profil kawasan Ulee Blang Mane terletak di wilayah Kecamatan Blang

Mangat lokasi tersebut terletak didaratan. Merupakan lingkungan dengan

kepadatan penduduk sedang. Lokasi dilintasi oleh jaringan jalan kota

Dengan luas kawasan 26,57 Ha. Lokasi merupakan kawasan

permukiman pedesaan.

a.Bangunan Kondisi Bangunan di sisi jalan lingkungan baik

berkonstruksi tembok dengan kerapatan bangunan rendah, di mana

kemudian luas kavling besar-besar, sementara kondisi bangunan

didalam lingkungan (masuk dalam lorong-lorong) sebagian kecil

berkonstruksi semi permanen dengan kayu dan atap seng.

Umumnya bangunan masuk ke dalam katagori layak huni.

b.Jaringan jalan Ujong blang memiliki aksebilitas yang cukup tinggi

dengan adanya jaringan jalan kota yang melintasi kawasan.Dimana

kondisi kwalitas jalan yang baik berupa aspal Hotmix dan beton.

Demikian Pula untuk jalan lingkungan dan jalan lokal sebagian

besar sudah berkontruksi beton

c.Prasarana dan sarana persampahan pada Lokasi belum terkelola

dengan baik.

d.Sistem drainase kawasan Batuphat Timur dilintasi oleh sungai,

dimana keberadaan dalam system drainase berfungsi sebagai saluran

primer. Di kawasan ini sudah tersedia saluran drainase yang dapat

melimpaskan genangan air secara baik.

d.Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum

ketersediaannya  belum mencapai setiap lingkungan hunian di dalam

kawasan, saat ini air bersih di dapat dari sumur  pompa (air tanah).
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f. Sistem pengolahan air limbah di kawasan rata-rata tersedia pada

setiap rumah dan sudah terhubung dengan tangki septic secara

individual.

17. KEUDE PUNTEUT
Profil kawasan Keude Punteut terletak di wilayah Kecamatan Blang

Mangat lokasi tersebut terletak didaratan. Merupakan lingkungan dengan

kepadatan penduduk sedang. Lokasi dilintasi oleh jaringan jalan kota

Dengan luas kawasan 13,75 Ha. Lokasi merupakan kawasan

permukiman pedesaan.

a.Bangunan Kondisi Bangunan di sisi jalan lingkungan baik

berkonstruksi tembok dengan kerapatan bangunan rendah, di mana

kemudian luas kavling besar-besar, sementara kondisi bangunan

didalam lingkungan (masuk dalam lorong-lorong) sebagian kecil

berkonstruksi semi permanen dengan kayu dan atap seng.

Umumnya bangunan masuk ke dalam katagori layak huni.

b.Jaringan jalan memiliki aksebilitas yang cukup tinggi dengan adanya

jaringan jalan kota yang melintasi kawasan.Dimana kondisi kwalitas

jalan yang baik berupa aspal Hotmix dan beton.

Demikian Pula untuk jalan lingkungan dan jalan lokal sebagian

besar sudah berkontruksi beton

c.Prasarana dan sarana persampahan pada Lokasi belum terkelola

dengan baik.

d.Sistem drainase kawasan Keude Punteut sudah tersedia saluran

drainase yang dapat melimpaskan genangan air secara baik.

d.Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum

ketersediaannya  belum mencapai setiap lingkungan hunian di dalam

kawasan, saat ini air bersih di dapat dari sumur  pompa (air tanah).

f. Sistem pengolahan air limbah di kawasan rata-rata tersedia pada

setiap rumah dan sudah terhubung dengan tangki septic secara

individual.
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18. BLANG PENTEUT
Profil kawasan Blang Punteut terletak di wilayah Kecamatan Blang

Mangat lokasi tersebut terletak didaratan. Merupakan lingkungan dengan

kepadatan penduduk sedang. Lokasi dilintasi oleh jaringan jalan kota

Dengan luas kawasan ... Ha. Lokasi merupakan kawasan permukiman

pedesaan.

a.Bangunan Kondisi Bangunan di sisi jalan lingkungan baik

berkonstruksi tembok dengan kerapatan bangunan rendah, di mana

kemudian luas kavling besar-besar, sementara kondisi bangunan

didalam lingkungan (masuk dalam lorong-lorong) sebagian kecil

berkonstruksi semi permanen dengan kayu dan atap seng.

Umumnya bangunan masuk ke dalam katagori layak huni.

b.Jaringan jalan memiliki aksebilitas yang cukup tinggi dengan adanya

jaringan jalan kota yang melintasi kawasan.Dimana kondisi kwalitas

jalan yang baik berupa aspal Hotmix dan beton.

Demikian Pula untuk jalan lingkungan dan jalan lokal sebagian

besar sudah berkontruksi beton

c.Prasarana dan sarana persampahan pada Lokasi belum terkelola

dengan baik.

d.Sistem drainase kawasan Blang Punteut sudah tersedia saluran

drainase yang dapat melimpaskan genangan air secara baik.

d.Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum

ketersediaannya  belum mencapai setiap lingkungan hunian di dalam

kawasan, saat ini air bersih di dapat dari sumur  pompa (air tanah).

Namun Jaringan pipa PAM sudah masuk ke sebagian kawasan.

g. Sistem pengolahan air limbah di kawasan rata-rata tersedia pada

setiap rumah dan sudah terhubung dengan tangki septic secara

individual.

19. MEUNASAH MESJID PUNTEUT
Profil kawasan Meunasah Mesjid Punteut terletak di wilayah Kecamatan

Blang Mangat lokasi tersebut terletak didaratan. Merupakan lingkungan
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dengan kepadatan penduduk sedang. Lokasi dilintasi oleh jaringan jalan

kota Dengan luas kawasan 11,66 Ha. Lokasi merupakan kawasan

permukiman pedesaan.

a.Bangunan Kondisi Bangunan di sisi jalan lingkungan baik

berkonstruksi tembok dengan kerapatan bangunan rendah, di mana

kemudian luas kavling besar-besar, sementara kondisi bangunan

didalam lingkungan (masuk dalam lorong-lorong) sebagian kecil

berkonstruksi semi permanen dengan kayu dan atap seng.

Umumnya bangunan masuk ke dalam katagori layak huni.

b.Jaringan jalan memiliki aksebilitas yang cukup tinggi dengan adanya

jaringan jalan kota yang melintasi kawasan.Dimana kondisi kwalitas

jaringan jalan yang kota yang melintasi kawasan. Dimana kondisi

kualitas yg baik berupa aspal Hotmix dan beton.

Sementara jalan lingkungan dan jalan lokal dibangun masih ada

yang berupa kontruksi perkerasan batu, sevagian besar sudah

berupa perkerasan beton.

c.Prasarana dan sarana persampahan pada Lokasi belum terkelola

dengan baik.

d.Sistem drainase kawasan Blang Punteut sudah tersedia saluran

drainase yang dapat melimpaskan genangan air secara baik.

d.Air minum secara fisik jaringan pipa Distribusi Air Minum

ketersediaannya  belum mencapai setiap lingkungan hunian di dalam

kawasan, saat ini air bersih di dapat dari sumur  pompa (air tanah).

Namun Jaringan pipa PAM sudah masuk ke sebagian kawasan.

f. Sistem pengolahan air limbah di kawasan rata-rata tersedia pada

setiap rumah dan sudah terhubung dengan tangki septic secara

individual.

a. Kawasan Blang Crum
Kawasan Blang Crum adalah permukiman tradisional daratan

perbukitan yang secara typologis merupakan model permukiman  darat

yang didirikan segai bagian dari program relokasi permukiman kumuh
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sepanjang pantai Lhokseumawe mulai Ujong Blang, Hagu Selatan,

Gampong Jawa lama sampai ke Pusong Lama/Baru.

Kondisi fisik infrastruktur kawasan sistem sanitasi baik terutama

drainase, sistem sanitasi keluarga. Walaupun kondisi jalan belum tertata

secara  strukturasi transportasi yang baik.

Kondisi perkonomian penduduk cukup baik namun memerlukan

keterampilan tambahan untuk mengantisipasi berubahnya pola mata

pencaharian nelayan menjadi petani atau pedagang. Penduduk setempat

berasal dari relokasi Pusong Lama serta pemukim urbanisasi yang

berdatangan mengadu  nasib di Kota Lhokseumawe dengan keragaman

mata pencaharian yang cukup bervariasi (kebanyakan pedagang). Sistem

sosial cukup baik dengan keragaman suku hangat variatif berbaur

dengan penduduk asli Aceh setempat.

Tabel III.10
Kawasan Prioritas

Kawasan Prioritas Nama desa/ Gampong Kecamatan
Konsep Pembangunan

Kawasan

Kawasan Prioritas 1 Pusong Lama/ Pusong Baru/ Banda Sakti Waterfront

Gampong Jawa Lama/ Ujong Development

Blang/ Hagu Selatan

Kawasan Prioritas 2 Blang Crum/Menasah Manyang/ Muara Dua Perumahan/Pemukiman

Cot Mamplam

Kawasan Prioritas 3 Batuphat Barat Muara Satu Gerbang Utara, Jasa,

Batuphat timur Industri Kecil Menengah,

Perdagangan

Kawasan Prioritas 4 Keude Puenteut Muara Dua Gerbang Selatan, Jasa

Industri Kecil Menengah,

Perdagangan

Kawasan Prioritas 5 Cot Trieng Muara Satu Kawasan Pertanian Baru

Alue Liem
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Tabel III.11
Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi Program Strategi Kegiatan Strategi
Revitalisasi

Relokasi permukiman liar
Pendataan delienasi lahan
permukiman liar

Permukiman Pendataan infrastruktur permukiman
liar dan kumuh

Pesisir
Pendataan sarana dan prasarana
dasar lingkungan
Pendataan lahan potensia bagi
relokasi permukiman liar
Pendataan kepemilikan
lahan/sertifikat tanah
Pendataan ijin mendirikan
bangunan/PBB
Pendataan pekerjaan dan pendapatan
dasar penduduk
Pendataan potensi partisipasi
masyarakat bagi pembangunan
Pendataan model pembangunan
berbasis masyarakat
Perencanaan lahan relokasi bagi
permukiman liar
Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam rencana relokasi
Pengembangan skema ekonomi
kreatif bagi masyarakat/UKM/UMKM
Sosialisasi relokasi permukiman liar
Pelaksanaan relokasi permukiman
liar
Rehabilitasi ex.lahan permukiman
liar
Pembangunan dan penataan
kawasan ex. lahan permukiman liar
Evaluasi permukiman dan
infrastruktur Purna Huni Kawasan/
POE

Redevelopment Pendataan delienasi lahan
permukiman kumuh

Permukiman kumuh
Pendataan infrastruktur permukiman
kumuh
Pendataan sarana dan prasarana
dasar lingkungan
Pendataan tata ruang permukiman
kumuh
Pendataan kepemilikan
lahan/sertifikat tanah
Pendataan pekerjaan dan pendapatan
dasar
Pendataan demokrafis penduduk
kumuh
Pendataan pekerjaan dan pendapatan
dasar penduduk
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Strategi Program Strategi Kegiatan Strategi
Pendataan potensi partisipasi
masyarakat bagi pembangunan
Pendataan model pembangunan
berbasis masyarakat
Perencanaan penataan tata ruang
kawasan permukiman kumuh
Perencanaan penataan permukiman
dan lingkungan
Perencanaan infrastruktur
permukiman dan lingkungan
Perencanaan sarana dan prasarana
dasar permukiman dan lingkungan
Pengembangan skema ekonomi
kreatif bagi masyarakat/UKM/UMKM
Sosialisasi pembangunan dan
penataan kawasan permukiman
kumuh
Pelaksanaan pembangunan dan
penataan kawasan permukiman
kumuh
Pembangunan Rusunawa
Pendataan kepemilikan
lahan/sertifikat tanah
Pengembangan kawasan sepanjang
pantai Pusong sebagai kawasan
Pariwisata bahari
Evaluasi permukiman dan
infrastruktur Purna Huni Kawasan/
POE

Redevelopment
Penataan Kawasan

Pendataan delienasi lahan tepi
reservoir

Kawasan tepi Reservoir Pendataan Infrastruktur Permukiman

Komersial dan
Pendataan sarana dan prasarana
dasar lingkungan

Mix-use Pendataan Tata ruang permukiman
Pendataan kepemilikan
lahan/sertifikat tanah
Pendataan demokrafis penduduk
kumuh
Pendataan pekerjaan dan pendapatan
dasar penduduk
Pendataan potensi partisipasi
masyarakat bagi pembangunan
Pendataan model pembangunan
berbasis masyarakat
Perencanaan tata ruang dan RTH
Kawasan Permukiman
Perencanaan penataan permukiman
dan lingkungan
Perencanaan infrastruktur
permukiman dan lingkungan
Perencanaan sarana dan prasarana
dasar permukiman dan lingkungan
Pengembangan partisipasi



Laporan Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh Kota Lhokseumawe III - 41

Strategi Program Strategi Kegiatan Strategi
masyarakat dalam rencana relokasi
Sosialisasi pembangunan dan
penataan kawasan permukiman
Pelaksanaan pembangunan dan
penataan kawasan permukiman
Pengembangan kawasan Minapolitan
Pusong
Pembangunan Rusunawa-Rusunami
Evaluasi permukiman dan
infrastruktur Purna Huni Kawasan/
POE

revitalisasi
Pendataan delienasi lahan/kawasan
Koridor Pase

Kawasan Pendataan infrastruktur permukiman

Konservasi
Pendataan sarana dan prasarana
dasar lingkungan

Koridor Pase Pendataan tata ruang permukiman
Pendataan kepemilikan
lahan/sertifikat tanah
Pendataan ijin mendirikan
bangunan/PBB
Pendataan demokrafis penduduk
kumuh
Pendataan pekerjaan dan pendapatan
dasar penduduk
Pendataan potensi partisipasi
masyarakat bagi pembangunan
Pendataan model pembangunan
berbasis masyarakat
Perencanaan penataan tata ruang
dan RTH kawasan permukiman
Perencanaan penataan permukiman
dan lingkungan
Perencanaan infrastruktur
permukiman dan lingkungan
Perencanaan sarana dan prasarana
dasar permukiman dan lingkungan
Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam rencana
pembangunan
Sosialisasi Pembangunan dan
Penataan kawasan permukiman
Pelaksanaan Pembangunan dan
Penataan kawasan permukiman
Evaluasi permukiman dan
infrastruktur Purna Huni Kawasan/
POE

Revitalisasi pembangunan Sarana Penyusunan kebijakan pemanfaatan
dan tata kelola air bersih

Infrastruktur Air Bersih Penataan sistem manajemen tata
kelola air bersih

Kawasan
Evaluasi sarana dan prasarana air
bersih eksisting

Prioritas Rehabilitasi sarana dan prasarana air
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Strategi Program Strategi Kegiatan Strategi
bersih eksisting

Perencanaan infrastruktur air bersih
Pengadaan Sumber air Baku
pembangunan instalasi penyedia air
bersih
Pembangunan reservoir dan jaringan
pipa distribusi
Penyuluhan sadar air bersih
Peningkatan peran masyarakat dalam
pemanfaatan air bersih
Peningkatan kualitas pelayanan
dengan menambah sarana dan
prasarana air bersih

Pembangunan Sarana
Evaluasi sarana drainase pada
kawasan prioritas

Drainase Perencanaan sarana drainase terpadu
Pembangunan drainase yang
menjamin penanggulangan banjir
Kota lhokseumawe
Penyuluhan sadar kebersihan dan
perawatan drainase oleh masyrakat
Evaluasi sarana sanitasi komunal
dan private eksisting
Perencanaan sarana sanitasi
komunal dan private
Pembangunan sarana sanitasi
komunal dan private
Penanganan limbah dengan sistem
pembangunan in site, metode
sptic tank atau cubluk.
Penyuluhan sadar limbah dan
sanitasi
Pembudayaan kebersihan lingkungan
peisisr pantai
Penyusunan kebijakan pengelolaan
sanitasi lingkungan

Pembangunan Sarana
Evaluasi dan Perencanaan sistem
persampahan kota

Persampahan Pembangunan TPS dan TPA Terpadu
Pengadaan sarana dan prasarana
dasar persampahan lingkungan
Pelaksanaan peningkatan kinerja
kelembagaan retribusi sampah
Pelibatan masyarakat untuk berperan
aktif dalam pengelolaan
Persampahan

Pembangunan Sarana
Evaluasi kondisi sarana jalan di
kawasan prioritas

Jalan
Perencanaan pembangunan jalan di
kawasan prioritas
meningkatkan akses dalam kota
melalui pembangunan (Loskala –
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Strategi Program Strategi Kegiatan Strategi
Pusong)
Pembangunan jembatan Pus
revitalisasi jalan permukiman
Pusong-kandang
Pembangunan escape road kawasan
prioritas
Pembangunan Ring Road Pesisir
Pantai
Pembangunan halte/terminal
transportasi umum
Pembangunan sarana jalan
pendukung RTH
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Tabel III.12
Justifikasi dan Deliniasi Kumuh Kota Lhokseumawe

No
Kawasan Kumuh

Menurut SK
Walikota

Luas
(Ha)

Hasil
Identifikasi Lokasi

Verivikasi
Nama Kawasan

Luas
verifikasi

(Ha)

Deliniasi peta
berdasarkan

SK

Deliniasi
Peta

Verifikasi
Tipologi

1. Pusong lama 9,35  Merupakan Lingkungan padat penduduk
 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi

oleh jaringan jalan kota
 Lokasi berdampingan dengan kegiatan

perdagangan dan jasa serta Tempat Pelelangan
Ikan (TPI)

Pusong Lama 17,38 Lokasi
terletak DI
atas air

2. Pusong Baru 5,39  Merupakan lingkungan padat penduduk
 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi

oleh jaringan jalan kota
 Lokasi langsung berdampingan dengan kegiatan

perdagangan dan jasa

Pusong Baru 11,22 Lokasi
terletak di
tepi air

3. Keude Aceh 4,46  Merupakan lingkungan dengan kepadatan
penduduk rendah

 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi
oleh jaringan jalan kota

 Lokasi berdampingan dengan pusat
perkantoran, lapangan olahraga dan
perdagangan kota

Keude Aceh 6,52 Lokasi
terletak di
tepi air

4. Tumpok Teu ngoh 10,56  Merupakan lingkungan dengan kepadatan
penduduk sedang

 Lokasi merupakan kawasan permukiman
perkotaan

 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi
oleh jaringan jalan kota

Tumpok
Teungoh

17,83 Lokasi
terletak di
daratan

5. Mon Geudong 7,19  Merupakan lingkungan dengan kepadatan
penduduk sedang

 Lokasi langung berdampingan dan di lintasi
oleh jaringan jalan kota

 Lokasi berdampingan dengan pusat
perkantoran, lapangan olah raga dan
perdagangan kota

Mon Geudong 6,04 Lokasi
terletak di
daratan
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No
Kawasan Kumuh

Menurut SK
Walikota

Luas
(Ha)

Hasil
Identifikasi Lokasi

Verivikasi
Nama Kawasan

Luas
verifikasi

(Ha)

Deliniasi peta
berdasarkan

SK

Deliniasi
Peta

Verifikasi
Tipologi

6. Kp. Jawa Lama 6.66  Merupakan lingkungan padat penduduk
 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi

oleh jaringan jalan kota
 Lokasi berdampingan dengan pusat

perkantoran dan perdagangan kota

Kp. Jawa Lama 13, 93 Lokasi
terletak di
tepi dan
diatan air

7. Hagu Selatan 7,03  Merupakan lingkungan padat penduduk
 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi

oleh jaringan jalan kota
 Lokasi merupakan kawasan permukiman

Hagu Selatan 7,14 Lokasi
terletak di
atas air

8. Ujong Blang 9,49  Merupakan lingkungan dengan tingkat
kepadatan penduduk rendah

 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi
oleh jaringan jalan kota

 Tipikal kawasan ini adalah kawasan
permukiman perdesaan

Ujong Blang 8,11 Lokasi
terletak di
tepi air
(pinggiran
pantai)

9. Ule Jalan 17,83  Merupakan lingkungan dengan tingkat
kepadatan penduduk rendah

 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi
oleh jaringan jalan kota

 Tipikal dari kawasan ini adalah kawasan
permuliman dan perdesaan

Ule Jalan 9,85 Lokasi
terletak di
tepi air

10. Blang Naleung
Mameh

8,25  Merupakan Lingkungan dengan tingkat
kepadatan penduduk rendah

 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi
oleh jaringan jalan kota

 Lokasi langsung berdampingan dengan
komplek Arun

 Peruntukkan lahan akan di kembangkan
menjadi terminal peti kemas

Blang Naleuh
Mameh

6,57 Lokasi
terletak di
daratan
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No
Kawasan Kumuh

Menurut SK
Walikota

Luas
(Ha)

Hasil
Identifikasi Lokasi

Verivikasi
Nama Kawasan

Luas
verifikasi

(Ha)

Deliniasi peta
berdasarkan

SK

Deliniasi
Peta

Verifikasi
Tipologi

11. Bathupat Timur 17,04  Merupakan lingkungan kepadatan penduduk
sedang

 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi
oleh jaringan jalan kota dan jaringan kereta api

 Lokasi berdampingan dengan kawasan Arun,
lapangan olah raga dan perdagangan kota

Batuphat Timur 11,56 Lokasi
terletak di
daratan

12. Bthupat Barat  Merupakan dengan kepadatan penduduk
sedang

 Lokasi langsung berdampingan dan dilintasi
oleh jaringan jalan kota dan jaringan kereta api

 Lokasi berdampingan dengan kawasan Arun,
lapangan olahraga dan perdagangan kota

Batuphat Barat 7,61 Lokasi
terletak di
daratan

13. Blang Pulo 7,6  Merupakan lingkungan dengan kepadatan
penduduk sedang

 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi
oleh jaringan jalan provinsi dan jaringan
keretaa api

 Lokasi berdampingan dengan komplek Arun,
kegiatan perdagangan dan jasa

Blang Pulo 7,33 Lokasi
terletak di
daratan

14. Keude Cunda 7,89  Merupakan lingkungan dengan kepadatan
penduduk sedang

 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi
oleh jaringan jalan utama kota

 Lokasi merupakan kawasan CBD

Keude Cunda 6,97 Lokasi
terletak di
daratan

15. Meunasah Mesjid 18,73  Merupakan lingkungan dengan kepadatan
penduduk sedang

 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi
oleh jaringan jalan kota

 Lokasi merupakan kawasan permukiman
perkotaan

Meunasah
Mesjid

13,954 Lokasi
terletak di
daratan
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No
Kawasan Kumuh

Menurut SK
Walikota

Luas
(Ha)

Hasil
Identifikasi Lokasi

Verivikasi
Nama Kawasan

Luas
verifikasi

(Ha)

Deliniasi peta
berdasarkan

SK

Deliniasi
Peta

Verifikasi
Tipologi

16. Ule Blang Mane 26,57  Merupakan lingkungan dengan kepadatan
penduduk rendah

 Lokasi berdampingan dengan kegiatan
pergudangan, pertokoan dan pendidikan

 Dilintasi jaringan jalan provinsi
 Tipikal dari kawasan ini adalah kawasan

permukiman pedesaan

Ule Blang Mane 19,35 Lokasi
terletak di
daratan

17. Keude Punteut 4,27  Merupakan lingkungan kepadatan penduduk
rendah

 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi
oleh jaringan jalan provinsi

 Lokasi merupakan kawasan perdagangan dan
perkotaan

Keude Peunteut 9,08 Lokasi
terletak di
daratan

18. Blang Peunteut 4,27  Merupakan lingkungan dengan kepadatan
penduduk rendah

 Lokasi langsung berdampingan di lintasi oleh
jaringan jalan

 Tipikal dari kawasan ini adalah kawasan
permukiman pedesaan

Blang Punteut 6,09 Lokasi
terletak di
daratan

19. Meunasah Mesjid
Peunteut

11,66  Merupakan lingkungan dengan kepadatan
penduduk rendah

 Lokasi langsung berdampingan dan di lintasi
oleh jaringan jalan kota

 Tipikal dari kawasan ini adalah kawasan
permukiman perdesaan

Meunasah
Mesjid Peunteut

8,21 Lokasi
terletak di
daratan
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Tabel III.13
Kawasan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Hasil Verifikasi

Pusong Lama Pusong Lama Pusong Lama 9.35 17.38
Posong Baru Posong Baru Posong Baru 5.39 11.22
Keude Aceh Keude Aceh Keude Aceh 4.46 6.52
Tumpok Teungeh Tumpok Teungeh Tumpok Teungeh 10.56 17.83
Mon Geudong Mon Geudong Mon Geudong 7.19 6.04
Kp. Jawa Lama Kp. Jawa Lama Kp. Jawa Lama 6.66 13.93
Hagu Selatan Hagu Selatan Hagu Selatan 7.03 7.14
Ujong Blang Ujong Blang Ujong Blang 9.49 8.11
Ule Jalan Ule Jalan Ule Jalan 17.83 9.85
Blang Naleug Mameh Blang Naleug Mameh Blang Naleug Mameh 8.25 6.57
Bathupat Timur Bathupat Timur Bathupat Timur 17.04 11.46
Bathupat Barat Bathupat Barat Bathupat Barat 14.78 7.61
Blang Pulo Blang Pulo 7.6 7.33
Keude Cunda Keude Cunda Keude Cunda 7.89 6.97
Meunasah Mesjid Meunasah Mesjid Meunasah Mesjid 18.73 13.94
Ule Blang Mane Ule Blang Mane Ule Blang Mane 26.57 19.35
Keude Peunteut Keude Peunteut Keude Peunteut 13.75 9.09
Blang Peunteut Blang Peunteut Blang Peunteut 4.27 6.09
Menasah Mesjid Peunteut Menasah Mesjid Peunteut Menasah Mesjid Peunteut 11.66 8.21

208.50 194.64

3.3 Penilaian Lokasi Kumuh Berdasarkan Kriteria, Indikator dan
Paramater Kekumuhan

Pada bagian ini, pembahasan utama adalah berkaitan dengan hasil

penilaian lokasi kumuh hasil verifikasi berdasarkan kondisi kekumuhan

(Fisik), pertimbangan lain (non-fisik) dan legalitas lahan.

1. Kondisi kekumuhan, merupakan upaya untuk menentukan tingkat

kekumuhan pada kawasan kumuh hasil verifikasi dengan menentukan

permasalahan kondisi rumah/gedung beserta kondisi pelayanan

prasarana dan sarana kawasan permukiman

2. Pertimbangan lain, merupakan indentifikasi 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.

3. Legalitas lahan, merupakan indentifikasi terhadap status legalitas lahan

pada setiap lahan kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk

penanganan. Aspek yang dinilai adalah kejelasan status penguasaan

lahan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.
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Tabel III.14
Aspek, Kriteria, Indikator, Parameter dan Nilai

No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
1. Kondisi Bangunan

Gedung
a. Ketidak teraturan
bangunan

 Tidak memenuhi ketentuan tata
bangunan dalam RTRW,
meliputi pengaturan bentuk,
besaran, perletakan dan
tampilan banggunan pada suatu
zona.

 Tidak memenuhi ketentuan tata
bangunan dan tata kualitas
lingkungan dalam RTRW,
meliputi pengaturan blok
bangunan, kapling bangunan
ketinggian dan evaluasi lantai,
konsep indentitas lingkungan,
konsep orientasi lingkungan,dan
wajah jalan

76%-100

bangunan pada

lokasi tidak

memiliki

keteraturan

5

b. Tingkat Kepadatan
Bangunan

 KDB melebihi ketentuan dalam
RTRW

 KLB melebihi ketentuan dalam
RTRW

 Kepadatan bangunan yang
tinggi pada lokasi yaitu:
o Untuk kota Metropolitan

dan Kota besar ≥ 250
unit/Ha

o Untuk kota sedang dan
kota kecil ≥ 200 unit/Ha

25% - 50%
Bangunan
memiliki
kepadatan tidak
sesuai ketentuan 1

c. Ketidak sesuai
dengan persyaratan
teknis bangunan

Kondisi bangunan pada lokasi
tidak memenuhi persyaratan:
 Pengendalian dampak

lingkungan
 Pembangunan bangunan

76% - 100%

bangunan pada

lokasi tidak 5
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
gedung diatas atau dibawah
tanah, air dan sarana/
prasarana umum

 Keselamatan bangunan gedung
(BG)

 Kenyamanan (BG)
 Kemudahan (BG)

memenuhi

pensyaratan teknis

2. Kondisi Jalan
Lingkungan

a. cakupan pelayanan
jalan lingkungan

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

25 % - 50% area
tidak terlayani oleh
jaringan jalan
lingkungan

1

3. Kondisi penyediaan
air minum

b. kualitas
permukaan jalan
Lingkungan

a. Ketidaksediaan
akses aman air
minum

Sebagian atau seluruh jalan
terjadi kerusakan permukaan
jalan pada lokasi perumahan
atau permukiman
Masyarakat pada loksi
perumahan /permukiman tidak
dapat mengakses air minum
yang meiliki kualitas tidak
berwarna,berbau  dan tidak
berasa

50%- 75% area
memiliki kualitas
permukaan jalan
yang burut

51% - 75%
Populasi tidak
dapat mengakses
Air minum yang
aman

2

3

b. tidak terpenuhinya
kebutuhan air minum

Kebutuhan air minum lokasi
perumahan/permukiman tidak
mencapai minimal sebanyak 60
liter/orang/hari

76% - 100%
populasi tidak
terpenuhi air
minum yang
mimalnya

5



Laporan Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh Kota Lhokseumawe III - 51

No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan

4.
a. Ketidakmampuan
mengalirkan
limpasan

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

51% - 75 area
terjadi genagan >
30cm,> 2 jam dan

b. ketidaktersedian
drainase

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

51% - 75 area
tidak tersediaan
drainase
lingkungan

3

c.ketidak
terhubungan dengan
sistem daranase
perkotaan

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

51% -75 drainase
lingkungan tidak
terhubung dengan
hirakti atasnya

3

d.tidak terpeliharaan
drainase Tidak di laksakannya

pemeliharaan saluran dranse
linkungan pada lokasi
perumahan atau permukiman
baik
 Pemeliharaan rutin
 Pemeliharaan berkala

76% - 100% Area
memiliki drainase
lingkungan yang
kotor dan berbau

5
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
e. Kualitas konstruksi
drainase

Kualitas Konstruksi drainase
buruk, karena beripa galian
tanah tanpa material pelapis
atau penutup maupun karena
telah terjadi kerusakan

51% - 75 area
memilikinkulitas
Kontruksi drainase
lingkungan buruk

3

5 Kondisi
pengelolaan air
limbah

a. sistem pengelolaan
air limbah tidak
sesuai dengan
standar teknis

Pengelolaan air limbah pada
lokasi perumahan/permukiman
tidak memiliki sistem tidak
memadai ,yaitu,kakus/klosek
yang tidak terubung dengan
tangki septik baik secara
individuan/domesik ,komunal
maupun terpusat

 76% - 100 area
emiliki sistem
air limbah yang
tidak sesuai
standar teknis

5

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

Kondisi Sarana dan prasarana
dan sarana air limbah pada
lokasi perumahan atau
permukiman di mana:

 Klosek leher angsa
tidak terhubung
dengan tangki septik

 Tidak tersedianya
sistem pengolahan
limbah setempat atau
terpusat

76% - 100
areamemilii sipras
air limbah tidak
sesuai persyaratan
teknis

5
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan

6. Kondisi
pengolahan
persamphan

a. prasarana dan
sarana persampahan
tidak sesuai dengan
persyaratan teknis

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

 Tempat sampah
dengan pemilihan
sampah pada skala
domestik atau rumah
tangga

 Tempat pengumpulan
sampah (TPI) atau TPS
3R
(reduce,rause,recicle)P
ada skala lingkungan

 Grobak sampah atau
truk sampah pada
lingkungan

 Tempat pengolohan
sampah terpadu (TPST)
pada Skala
Lingkungan

76%- 100 Area
memiliki sapras
pengolahan
persampahan yang
tidak memenuhi
persyaratan teknis

5
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
b.Sistem  Pengolahan
Persampahan yang
tidak sesuai Standar
teknis

C. tidak
terpeliharanya sarana
dan prasarana
pengolahan
persampahan

Pengolahan persampahan pada
lingkungan perumahan/
permukiman tidak emnuhi
persyaratan sebagai berikut:

 Pewadaan dan
pemilihan domestik

 Pengumpulan
lingkungan

 Pengangkutan
lingkungan

 Pengolahjan lingkungan

Tidak di lakuakanya
pemeliharaan sarana dan
prasarana pengolahan
persampahan pada lokasi
perumahan/permukiman ,baik

 Pemeiharaan rutin
 Pmeliharaan  berkala

76% - 100 area
memiliki sistem
persampahan tidak
sesuai standar

76% - 100 Area
memiliki sapras
yang tidak
terpeihara

5



Laporan Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh Kota Lhokseumawe III - 55

No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
7. Kondisi proteksi

kebakaran
a. Ketidak tersediaan
prasarana proteksi
kebakaran

Tidak tersedianya prasarana
proteksi kebakaran pada lokasi
Yaitu:

 Pasokan Air
 Jalan Lingkungan
 Sarana Komunikasi
 Data sistem proteksi

kebakaran lingkungan
 Bangunan pos

kebakaran

51% - 75 Area
tidak memiliki
prasarana
proteksi kebakaran

3

b.Ketidak terseiannya
sarana protensi
kebakaran

Tidak tersedianya  sarana
proteksi kebakaaran pada lokasi
yaitu;

 Alat pemadam Api
ringan (APAR)

 Mobil pompa
 Mobil tangga sesuai

kebutuhan
 Peralatan pendukung

lain nya

51% - 75 Area
tidak memiliki
prasarana proteksi
kebakaran

3
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
8. Pertimbangan lain 1. Nilai Strategi lokasi

2. Kependudukan

Pertimbangan letak lokasi
perumahan/permukiman pada:
fungsi strategis kabupaten atau
kota

 Fungsi strategis
kabupaten atau kota

 Bukan fungsi strategis
kabupaten atau kota

Pertimbanagn kabupaten
penduduk pada lokasi
perumahan atau permukiman
pada:

 Rendah yaitu
kepadatan penduduk di
bawah 150 jiwa/Ha

 Sedang yaitu kepadatan
jumlah penduduk
antara 151-200 jiwa/Ha

 Tinggi yaitu kepadatan
jumlah penduduk
antara 201-400 jiwa
/Ha

 Sangat padat yaitu
kepadatan pendudukdi
atas 400 jiwa/Ha

Lokasi terletak
pada fungsi
strategis
kabupaten/ kota

Untuk
metropolitan dan
kota besar

 Kepadatan
penduduk
pada lokasi
sebesar pada
lokasi >400
jiwa/Ha

Untuk kota sedang
dan kota kecil :

 Kepadatan
penduduk
pada lokasi
sebesar >
200 jiwa/Ha

5

5
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
3. Kondisi sosial
ekonomi dan budaya

Pertimbangan potensi yang di
miliki lokasi perumahan atau
permukiman berupa:

 Potensi sosial yaitu
tingkat partisipasi
masyarakat dalam
mendukung
pembangunan

 Potensi ekonomi yaitu
adanya kegiatan
ekonom i tertentu yang
bersifat strategis bagi
masyarakat setempat

 Potensi buday yaitu
adanyan  kegiatan atau
warisan budaya
tertentu yang di miliki
masyarakat setempat

Lokasi memiliki
potensi sosial,
ekonomi dan
budaya untuk di
kembangkan

C. Identifikasi
legalitan lahan

9. Legalitan lahan 1.kejelasan Status
Penguasan lahan

Kejelasan terhadap status
Penguasaan  lahan berupa

 Kepemilikan sendiri,
dengan bukti dokumen
sertifikat atas hak
tanah atau bentuk
dokumen keterangn
status tanah lain nya
yang sah

 Kepemilikan pihak lain
(tremasuk milik adat
atau ulayat)dengan
bukti izin pemamfatan
tanah  dari pemegang
hak atas tanah atau
pemilik tanah dalam
bentuk perjanjian

 Sebagian
atau
keseluruh
an lokasi
tidak
memiliki
kejelasan
status
penguasa
an lahan
baik milik

(-)
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
tertulis antara
pemegang hak atas
tanah atau pemilik
tanah dengan pihak
lain

endiri
atau ,ilik
pihak lain

2. kesesuaian RTRW Kesesuaian terhadap
peruntukan lahan dan rencana
tata ruang ( RTRW), dengan
bukti izin mendirikan bangunan
atau surat keterangan rencana
kabupaten  atau kota (SKRK)

Sebagian atau
keseluran lokasi
berada bukan pada
peruntukan
perumahan/permu
kiman sesuai
RTRW

(-)
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
A. Identifikasi

Kondisi
Kekumuhan
Kota

1. Kondisi
bangunan
Gedung

a. Ketidak teraturan
Bangunan

 Tidak memenuhi ketentuan
tata bangunan dalam RTRW
,Meliputi Pengaturan
bentuk,perbesaran ,perletakan
dan tampilan bangunan pada
suatu zona

 Tidak memenuhi ketentuan
tata bangunan dan tata
kualitas lingkungan dalam
RTRW,meliputi pengaturan
blok bangunan,kapling
bangunan ketinggian dan
eveluasi lantai, konsep
identitas lingkungan, konsep
orientasi lingkungan, dan
wajah jalan

76% - 100% Bangunan pada
lokasi tidak memiliki
keteraturan

5

b. Tingkat kepadatan
Bangunan

 KDB melebihi Ketentuan dalam
RTRW

 KLB melebihi ketentuan dalam
RTRW

 Kepadatan
 bangunan yang tinggi pada

lokasi yaitu :
º Untuk kota metropolitan dan
kota besar > 250 unit/Ha
º  Untuk kota sedang dan >
200 unit/Ha

1



Laporan Monitoring Permukiman dan Perumahan Kumuh Kota Lhokseumawe III - 60

No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
c. Ketidak sesuaian
dengan persyaratan
teknis bangunan

Konsis bangunan pada lokasi tidak
memnuhi persyaratan

 Pengendalian dampak
lingkungan

 Pembangunan Bangunan
geudung di atas atau di tanah,
air dan prasarana/sarana
umum

 Keselamatan bangunan gedung
(BG)

 Kenyaman (BG)
 Kemudahan (BG)

 76% -100%
banguana pada
lokasi tidak
memenuhi
persyaratan

2. Kodisi jalan
lingkungan

a.cakupan pelayanan
jalan lingkungan

Sebagian lokasi perumahan atau
permukiman tidak terlayani dengan
jalanlingkungan sesuai dengan
lingkungan sesuai dengan ketentuan
teknis

 25% - 50 % area
tidak terlayani oleh
jaringan jalan
lingkungaan

1

b. kualitas
permukaan jalan
lingkungan

Sebagaian atau seluruh jalan
lingkungan terjadi kerusakan
permukaan jalan pada lokasi peruhan
atau permukiman

 25% - 50% Arae
memiliki kualitas
permukaan jalan
yang buruk

1
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
3. Kondisi

penyediaan air
minum

a. Ketidak tersediaan
akses aman air
minum

Masyarakat pada lokasi
perumhan/permukiman tidak dapat
mengakses air minum yang memiliki
kualitas tidak berwarna, berbau dan
tidak berasa

 25% - 50%
populasi tidak
dapat mengakses
air minum yang
aman

1

b. Tidak terpenuhi
kebutuhan air
minum

Kebutuhan air minum lokasi
perumahan/permukiman tidak
mencapai minimal sebanyak  60
liter/orang/hari

51% - 75% populasi tidak
terpenuhi air minum yang
minima nya

3

4. Kondisi drainase
lingkungan

a. ketidakmampuan
mengalirkan
limpasan

b. ketidak tersediaan
drainase

c. Ketidak terhungan
dengan sistem
drainase perkotaan

Jaringan  drainase Lingkungan tidak
mampu mengalirkan limpasan air
sehingga menimbulkan genangan
dengan tinggi lebih dari 30cm selam
lebih dari 2 kali setahun

Tidak tersedianyan salurandrainase
lingkungan pada lingkungan perumahan
atau permukiman  yaitu saluran tersier
atau lokal

Saluran daraiase lingkngan tidak
terhubung dengan saluran pada hirakti
di atasnya sehingga menyebabkan air
tidak dapat mengalir dan menimbulkan
genangan air

 51% - 75 area
terjadi genagan >
30  cm, >2 jam dan
>2 x setahun

 76% - 100% area
tidak tersedia
drainase
lingkungan


 76 – 100%

Drainase
lingkungan tidak
terhubung dengan
hirakti atasnya

3

5

5
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
5.

6

Kondisi
pengolahan Air
limbah

d. Tidak
terpeliharanya
drainase

Tidak di laksanakan pemeliharan
saluran drainase lingkungan pada lokasi
perumhan atau permukiman baik:

 Pemeliharaan rutin
 Pemeliharaan berkala

 76% - 100% area
memiliki memiliki
drainase
lingkungan yang
kotor dan berbau

e. Kualitas
Konstruksi  drainase

Kualitas konstruksi drainase buruk,
kareana berupa galian tanah tampa
material pelapis atau penutup maupun
karena  telah terjadi kerusakan

76% - 100% area memiliki
kuliatas konstuksi drainase
lingkungan buruk.

5

a. siatem pengelohan
air limbah tidak
sesuai dengan
standar teknis

b. Prasarana dan
sarana pengoahan
air limbah tidak
sesuai dengan
persyaratan tekni

Pengolahan air limbah pada lokasi
perumhan/permukiman tidak memiliki
sistem tidak memedai.yaitu
kakus/klosek yang tidak terhubung
dengan tangki septik bbaik secara
individual maupun /domestik, komunal
maupun terpusat

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

 Klosek leher angsa idak
terhubung dengan tangki
septik

 Tidak tersedianya sistem
pengelohan limbah setempat
atau terpusat

76% - 100 area memiliki
sistem air limbah yang tidak
sesuai standarteknis

76% - 100 area air memiliki
sarpras air limbah tidak
sesuai persyaratan teknis

5

5
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
pengolahan

Persampahan

a. Prasarana dan
sarana persampahan
tidak sesuai dengan
persyaratan teknis

Prasarana dan sarana persampahan
pada lokasi perumahan permukiman
tidak sesua dengan persyaratan teknis
yaitu.

 Tempat sampah dengan
pemilihan sampah pada skal
domestik atau rumah tangga

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

 Tempat pengolahan sampah
terpadu (TPST) pada skala
lingkungan

 76% - 100 Area
memiliki sapras
pengolahan
persampahan yang
tidak memenuhi
persyaratan teknis

5

b. Sistem pengolahan
persampahan yang
tidak sesuai standar
teknis

Pengolahan persampahan pada lingku
ngan perumahan/permukiman tidak
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 Pewadaan dan pemilihan
domestik

 Pengmpulan lingkungan
 Pengangkutan lingkungan
 Pengolahan lingkungan

76% - 100 area memiliki
sistem persampahan tidak
sesuai standar

5
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan
c. Tidak
terpeliharanya
sarana dan
prasarana
pengolahan
persampahan

Tidak di lakukannya pemeliharaan
sarana dan prasaranapengolahan
persampahan pada lokasi perumahan/
permukiman, baik:

 Pemeliharaan rutin
 Pemeliharaan berkala

76% - 100 area memiliki
sarpras yang tidak
terpelihara

5

7. Kondisi proteksi
kebakaran

a. ketidak tersedian
prasarana proteksi
kebakaran

Tidak tersedianya prasaramna proteksi
kebakaran pada lokasi yaitu:

 Pasokan air
 Jalan lingkungan
 Sarana komunikasi
 Data sistem proteksi

kebakaran lngkungan
 Bangunan pos kebakaran

51% - 75 Area tidak
memiliki prasarana proteksi
kebakaran

b. Ketidak tersediaan
nya sarana proteksi
kebakaran

Tidak tersedianya sarana proteksi
kebakaran pada lokasi yaitu:

 Alat pemadam api ringan
(APAR)

 Mobil pompa
 Mobil tanggai sesuai

kebutuhan
 Peralatan pendukung lainnya

51% - 75 area tidak
memiliki prasarana proteksi
kebakaran
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan

8. Pertimbangan
lain

1. Nilai strategis lokal Pertimbangan letak lokasi
perumahan/permukiman pada :

 Fungsi Strategis kabupaten
atau kota

 Bukan fungsi strategis
kabupaten atau kota

Lokasi terletak pada fungsi
strategis kabupaten/kota

5

2. Kependudukan

3. Kondisi Sosial
ekonomi dan budaya

Pertimbangan kepadatan penduduk
pada likasi perumahan atau
permukiman pada:

 Rendah yaitu kepadatan
penduduk di bawah 150
jiwa/Ha

 Seadang yaiti kepadatan
pendudk antara 151- 200
jiwa/ha

 Tinggi Yaitu kepadatan jumlah
penduduk antara 201 – 400
jiwa/Ha

 Sangat padat yaitu  kepadatan
penduduk di atas 400 jiwa/Ha

Pertibangan potensi yang di miliki
perumahan atau permukiman berupa:

 Potensi sosial yaitu tingkat

Untuk metropolitan dan ota
besar

 Kepadatan
penduduk pada
lokasi sebesar >400
jiwa/Ha

Untuk Kota sedang
dan kota kecil

 Kepadatan
penduduk pada
lokasi sebesar >200
jiwa/Ha

Lokasi memiliki potensi
sosial, ekonomi dan buday
untuk di kembangkan atau

5
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan

1. Kejelasan status

Penguasaan lahan

partisipasi masyarakat dalam
mendukung pembangunan

 Potensi ekonomi yaitu adanya
kegiatan ekonomi tertentu yang
bersifat strategis bagi
masyarakat setempat

 Potensi budaya yaitu adanya
kegiatan yaitu atau warisan
budaya tertentu yang di miliki
masyarakat setempat

Kejelasan terhadap status penguasaan

Lahan berupa:

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

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



di pelihara

Keseluruhan lokasi memiliki
kejelasan status penguasaan
lahan, baik milik sendiri
atau milik pihak lain

 Keseluruhan lokasi

5

(+)
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No Aspek Kriteria Indikator Parameter Nilai Keterangan

2. kesesuaian RDTR

Kesesuaian terhadap peruntukan lahan
dalam rencana tata ruang (RTR) dengan
bukti ijin mendirikan bangunan atau
surat keterangan rencana kabupaten
atau kota (SKRK)

berada pada zona
peruntukan
perumahan/permu
kiman sesuai RDTR
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Tabel III.14
Kebutuhan Penanganan Kawasan permukiman Kawasan Pusong

ASPEK POTENSI MASALAH KEBUTUHAN PENANGANAN
Bangunan  Kawasan Pusong merupakan

kawasan pesisir yang
memiiki topografi wilayah
relatif datar sehingga tidak
menjadi kendala untuk
pengembangan permukiman

 Berada pada kawasan
strategis kota lhokseumawe
(PPI, pusat perdagangan
waterfront,dan wisata
waduk

 Luasan kavling, KDB,
KLB serta orientasi
bangunan di kawasan
tidak beraturan

 Struktur bangunan yang
berada di atas air dan
tidak memiliki pondasi,
hanya tiang kayu

 Kerapatan bangunan
yang tinggi dan
konstruksi bangunan
terbuat dari kayu
mengurangi sirkulasi
udar serta rentan
terhadap kebakaran

 Status legalitas lahan
tidak jelas

 Tidak terdapat lahan
terbuka hijau

 Penataan dan
pengendalian banguna.

 Rehabilitasi bangunan
yang tidak layak huni

 Penyediaan lahan dan
bangunan rumah melalui
rumah susun

 Pengembangan Pusat
kegiatan social Lingkungan

 Menyediakan taman-
taman Kota sebagai
fasilitas ruang terbuka
hijau.
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ASPEK POTENSI MASALAH KEBUTUHAN PENANGANAN
Jalan
Lingkungan

 Kondisi  jalan umumnya
sudah baik dengan
perkerasan rabat beton

 Umumnya jalan lingkungan
terhubung dengan jalan
utama

 Beberapa jaln lingkungan
dan jalan lokal di bangun
dengan konstruksi Aspal
(Hotmix) telah di lengkapi
jaringan drinase tertutup

 Jalan di permukiman
yang berada di atas air
yang berupa semen
dengan tiang cor dan
sebagian papan kayu
dengan lebar 1 m – 1,5
m sehingga hanya dapat
dilalui oleh kendara
roda 2 (motor)

 Peningkatan kualitas
jaringan jalan lingkungan

 Pentaan dan peningkatan
kawasan hijau kota.

Drainase
Lingkungan

Sebagai kavling- Kavling rumah
kumuh yang berda di sekitar jalan
lingkungan saat ini telah di
lengkapi jari ngan drainase

 Permukiman yang
berada di atas air tidak
memiliki saluaran
drainase

 Hehabiltasi dan
normalisasi drainase

 Pembangunan sistem
drainase yang berwawasan
lingkungan

 Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam menjaga
dan memelihara saluran
drainase

 Penaganan sistem drainase
lingkungan.
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ASPEK POTENSI MASALAH KEBUTUHAN PENANGANAN
Air minum  Secara fisik jaringan air

minum (PAM) sudah
mencapai setiap lingkungn
permukiman

 Selain PDAM sebagian
kawasan  PUSONG memiliki
sumur bor untuk komunal

 Keluaran air bersih
kesetiap hunian belum
terealiasai ( kapasitas
debit air sumber
pangolahan  air ke
kawasan belum obtimal)

 Tingkat kebocoran yang
tinggi

 Masyarakat masih
banyak yang belum
membayar biayay
berlanggan Air bersih
baik PAM maupun
komunal.

 Sumur bor individual, di
mamfaatkan lebih dari
10 rumah

 Peningkatan kapsaitas
debit air dari sumber
pengolahan air bersih

 Pengembangan dan
peningkatan kuaitas
jaringan distribusi
perpipaan bersih/ minum
PDAM ke permukiman

 Pembangunan sumur
bordengaan tenaga listrik
matahari (solar cell)
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ASPEK POTENSI MASALAH KEBUTUHAN PENANGANAN

Limbah

Sampah

 Telah tersedia MCK komunal
pada beberap lokasi

 Sebagian sudah ada IPAL

 Sudah ada program bina
sampah dan truk
pengangkut sampah

 Sudah ada TPS

 Sistem pengolahan air
limbah tidak sesuai
dengan standar teknis .
Pengolahan air limbah
pada lokasi tidak
memiliki sistem yang
memadai , yaitu
kakus/kloset yang tidak
terhubung dengan
tangki seotik baik seacar
induvudual/ domestik
komunal maupun
terpusat , tetapi
langsung di buang ke
tepi pantai

 Kesadaran masyarakat –
masyarakat  dalam hal
sanitasi masih relatif
rendah

 Sistem pengolahan
persampahan pada
lokasi permukiman
tidak sesuai dengan
persyaratan teknis.

 Alternatif pembnagunan
MCK

 Sosialisasi kepada
masyarakat mengenai
pengolahan sanitasi yang
baik khususnya mengenai
pengolahan sanitasi
permukiman.

 Penyedifasilitas septiktank
komunal.

 Penambahan sarana
pngangkutan sampah
(Gerobak , Becak sampah
dan kendaraan lainnya)

 Penyediaan fasilitas bak
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ASPEK POTENSI MASALAH KEBUTUHAN PENANGANAN

 Penduduk umumnya
membuang sampah
langsung ke bawah
rumah (tepi pantai) yang
mengharapkan akan
terlimpas oleh air
pasang

 Prasaran dan sarana
pengelolaan sampah
mas ih beluma memadai

saampah di tiap
lingkungan.

 Pengolahan sampah
menjadi produk yang
bernilai ekonomis:

 Peningkatan keterampilan
dan kemampuan
masyrakat dalam
manajemen sampah

 Penambahan pemrosesan/
pemilihan sampah di TPS.
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3.4 Program dan Kegiatan Penanganan Kumuh Kota Lhokseumawe

Sesuai dengan analisa terhadap potensi dan permasalahan yang

dimiliki oleh masing-masing kawasan kumuh prioritas dan hasil dari

kesepakatan tim konsultan dengan pokjanis, satker, dan P2KP terkait

dengan konsep dan strategi penanganan kumuh di Kota Lhokseumawe,

maka program dan kegiatan penanganan kumuh di Kota Lhokseumawe

terdiri dari

1. Program Penanganan Bangunan Perumahan

2. Program pembangunan dan peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan

3. Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih

4. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Saluran Drainase

5. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sanitasi/Air Limbah

6. Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sistem Pembuangan

Sampah

7. Program Pembangunan Infrastruktur Pencegahan Kebakaran

8. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman

Lingkungan

3.4.1 Program Penanganan Bangunan Perumahan
Sebagaimana di ketahui bahwa bangunan rumah merupakan

komponen atau indikator utama dalam upaya penanganan permukiman

kumuh perkotaan. Oleh karena itu dalam upaya penanganan permukiman

kumuh di Kota Lhokseumawe perbaikian dan peningkatan kualitas

bangunan rumah merupakan salah satu program yang di usulkan

dilaksanakan agar mencapai target 100-0-100 pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil prediksi pertambahan jumlah penduduk di

kawasan kumuh prioritas Kota Lhokseumawe pada tahun 2019

penduduknya akan mencapai 19.677 jiwa dengan jumlah kepala keluarga

sebesar 5.363 KK. Jumlah penduduk ini bertambah sebesar 7.3% dari

tahun 2015. Adapun kebutuhan rumah sebagai konsekuensi dari

pertambahan penduduk tersebut adalah sebanyak 970 rumah dengan

kebutuhan lahan seluas 67.830m2 atau 6.78Ha. kebutuhan rumah
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terbanyak adalah di kawasan Pusong, Jawa Hagu dan Bathupat. Secara

rinci perkiraan kebutuhan rumah dapat di lihat pada berikut ;

Tabel 3.15
Perkiraan Kebutuhan Rumah Kota Lhokseumawe

Kawasan Tahun 2015 Tahun 2019
Keb

Rumah
(Unit)

Luas
Kebutu

han
(m2)

Penduduk KK Rumah Penduduk KK Rumah
Pusong 8,554 2,171 1,904 9,218 2,304 2,304 400 28.000
Jawa Hagu 3,547 1,086 1,016 3,822 1,274 1,274 258 18,060

Keude Aceh 825 258 250 889 296 296 46 3,220

Mon
Geudong

1,750 357 318 1,886 385 385 67 4,690

Bathupat 3,668 1,041 905 3,862 1,103 1,103 198 13,860
Jumlah 18,344 4,913 4,393 19,677 5,362 5,363 969 67,830
Sumber : Hasil Analisa

Bila melihat ketersediaan lahan bagi pengembangan perumahan di

masing-masing kawasan kumuh perioritas Kota Lhokseumawe, makanya

hanya di kawasan kumuh prioritas keude aceh yang terdapat lahan kosong

yang dapat di manfaatkan bagi penyediaan lahan bagi perumahan seluas

1,5Ha. Sementara pada kawasan kumuh lainnya sudah tidak tersedia

lahan kosong bagi perumahan. Dengan demikian secara umum

penanganan penyediaan rumah dilakukan di luar kawasan kumuh.

sebagaimana arahan dari dokumen SPPIP dan RPPKP Kota Lhokseumawe

bahwa penyediaan lahan bagi pengembangan perumahan dan program

relokasi permukiman kumuh sepanjang pantai Lhokseumawe mulai Ujung

Blang, Hagu Selatan, Gampong Jawa Lama sampai ke Pusong Lama / Baru

adalah di kawasan Blang Crum ( Kecamatan Muara Dua).

Untuk Kawasan Pusong berdasarkan hasil survey dan hasil diskusi

serta dengar pendapat dengan para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah

daerah dan beberapa nara sumber yang kompeten diketahui bahwa pada

kawasan Pusong terdapat aset pemerintah daerah berupa tanah seluas 2

sampai dengan 4Ha yang saat ini dingunakan oleh bangunan rumah

penduduk secara ilegal. Oleh karena itu dengan asumsi bahwa lahan

tersebut dapat di kembalikan dikuasai oleh pemerintah derah, maka lahan
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tersebut akan direncanakan untuk pembangunan rumah susun yang di

harapkan dapat menampung 600KK.

Secara Keseluruhan program dan kegiatan penanganan pembangunan

(Unit hunian) pada kawasan kumuh priotritas di Kota Lhokseumawe terdiri

dari kegiatan rehabilitasi (peningkatan kualitas bangunan), peremajaan

bangunan dan pengembangan perumahan atau rumah susun. Skenario

proses penanganan bangunan (unit hunian) kawasan kumuh Kota

Lhokseumawe.

3.4.2 Program Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Jalan
Lingkungan

Bedasarkan hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa setiap

lingkungan hunian di dalam kawasan kumuh prioritas Kota Lhokseumawe

telah memiliki aksesibilitas yang relatif baik untuk mencapai keberbagai

fasilitas pelayanan baik di dalam kawasan maupun keluar kawasan. Pada

setiap lingkungan hunian telah dilalui oleh jaringan jalan baik itu rabat

beton, jalan aspal dan jalan jerambah beton untuk kawasan yang berada di

atas pantai seperti kawasan Pusong dan kawasan Jawa Hagu.

Kondisi kontruksi jalan pada umumnya memiliki kualitas yang baik,

kecuali pada lokasi tertetu kondisi kontruksi jalannya mengalami

kerusakan sebagi akibat dari kelebihan bobot kemdaraan yang melintasi

jalan tersebut dan akibat tergenang air hujan.

Sementara itu dari segi persyaratan teknis jalan khususnya terkait

dengan lebar jalan pada lingkungan hunian di kawasan kumuh, umumnya

belum memenuhi standar teknis yang berlaku yaitu minimal dapat di lalui

kendaraan pemadam kebakaran dan kendaraan ambulance. Berikutnya

adalah masih terdapat jaringan jalan lingkungan yang belum di lenkapi

dengan saluran drainase dan penerangan jalan.

Sesuai dengan eksisting jaringan jalan yang terdapat dalam

setiapkawasan kumuh prioritas kota lhokseumawe serta hasil analisa

strategis penanganan kawasan kumuh yang telah dilakukan maka
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program dan kegiatan penanganan jaringan jalan di kawasan kumuh

prioritas Kota Lhokseumawe adalah;

1. Peningkatan kualitas jaringan jalan dengan di lengkapi saluran

drainase dan penerangan jalan;

2. Perbaikan jalan yang rusak akibat kelebihan bobot kendaraan yang

melintas dan akibat genangan air hujan;

3. Pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan;

4. Pembangunan jalan ring road di sisi pantai kawasan pusong dan

jawa hagu.

3.4.3 Program Pengembangan dan peningkatan Pelayanan Air Bersih

Sumber air bersih yang digunakan penduduk di kawasan kumuh

prioritas Kota Lhokseumawe adalah air yang bersumber dari jaringan pipa

PAM dan air yang bersumber dari air tanah (sumur bor/pompa) baik

secara induvidu maupun bersama (kelompok).

Bila dilihat secara fisik dari kondisi system perpipaan PAM

dikawasan kumuh prioritas Kota Lhokseumawe dapat di katakan bahwa

jaringan pipa air besih telah menjangkau kesetiap lingkungan

permukiman, namun air besih yang mengalir dalam pipa yang telah

terpasang tersebut sangat rendah, sehingga penduduk kawasan kumuh

belum dapat terlayani oleh air bersih walaupun jaringan telah menjangkau

setiap lokasi hunian penduduk.

Sumber air baku untuk air bersih melalui system perpipaan PDAM

Kota Lhokseumawe berasal dari sumber air yang terdapat di PT. Arun

muara satu. Instlasi pengolahan air minummemiliki kepasitas produksi 80

liter perdetik, terdiri dari 20 liter perdetik untuk pelayanan 10.00

pelanggan di kacamatan muara satu, 60 liter perdetik untuk 30. 000

pelanggan di kecamatan banda sakti, muara blang mangat.

Bila diperbandingkan dengan kepasitas kebutuhan air bersih

berdasarkan proyeksi tahun 2019 bahwa total kawasan kumuh prioritas di

kota lhokseaumawe yaitu sebesar 30 l/detik, maka seharusnya dengan
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kapasitas yang tersedia 80 liter perdetik, untuk pelayana di kawasan

kumuh prioritas sudah mencukupi.Namun dengan demikian timbulnya

permasalahan rendahnya daya jangkau pengaliran air bersih ke kawasan

kumuh perioritas tetutama kawsan pusong, jawa hagu, keude aceh dan

mon geudong, di perkirakan akibat dari rendahnya kapsitas daya dorong

atau daya tekan yang di miliki oleh mesin pompa yang terdapat di lokasi

instalasi pengolahan dan adanya tingkat kebocoran air yang tinggi pada

kawasan-kawasan permikiman di kota lhokseumawe termasuk di

kawasan-kawasan permukiman di kota lhokseumawe termasuk kawasan

kumuh perioritas.

Dengan masih rendahnya pelayanan air bersih di kawasan kumuh

periotitas Kota lhokseumawe, maka pemenuhan air bersih  penduduk

adalah di peroleh  dari air tanah berupa sumur bor/ pompa yag buat

secara individual, kelompok dan bantuan dari pemerintah daerah maupun

pemerintah pusat. Mengingat air yang di dapat dari sumur bor dari sumur

bor/ pompa belum memenuhi persyaratan kimiawi untuk dapat d minum,

maka sebagian ulang.

Adapun rencana program dan kegiatan penanganan pelayanan air

bersih di Kawasan kumuh perioritas Kota Lhokseumawe secara garis besar

adalah :

1. Peningkatan pelayanan air bersih melalui system perpipaan PAM

dengan upaya sebagai beriku:

 Peningkatan kapasitas produksi dengan mencari sumber air baku

baru,

 Pembangunan instalasi pengelahan air baru

 Peningkatan kualitas instalasi pengolahan air yang lama dengan

meningkatkan daya mesin pendorong/ tekan agar dapat mencapai

kawasan kumuh prioritas

 Perbaikan dan pengembangan jaringan pipa air bersih

 Membanguna Resevoir baru
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 Peningkatan sistem pelayanan

 Peningkatan kualitas pelayanan

2. Penyediaan sumur Bor/pompa berteknologi tenaga surya (matahari)

sehingga hemat energi listrik dan dilengkapi dengan menara air.

3.4.4 Program Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Saluran
Drainase

Kondisi drainase di kawasan kumuh prioritas belum mampu

melayani kebutuhan masyarakat terhadap jaringan drainase lingkungan,

sehingga membutuhkan perencanaan yang maksimal. System drainase

yang ada masih bercampur dengan system penyaluran air limbah, baik

limbah domestik maupun limbah industri ( sistem tecampur), sehingga

terjadi penurunan kapasitas aliran pada musim hujan.

Saluran drainase primer kawasan kumuh prioritas Kota

Lhokseumawe yaitu berupa kali/saluran pengendalian banjir Kota dan

saluran drainase yang mengikuti jalan utama ( arteri primer, arteri

skunder dan kolektor primer), sedangkan saluran drainase skunder

mengikuti jalan kolektor sekunder dan jalan lokal, sementara saluran

drainase tersier mengikuti jalan lingkungan permukiman penduduk.

Kota lhokseumawe memiliki reservoir waduk pusong seluas 60

hektar yang di bangun untuk mengurangi banjir di kota lhokseumawe.

Waduk tersebut dapat bermamfaat sebagai pencegahan banjir (flood

controle), dan sebagai pengatur air.Daya tampung reservoir waduk [pusong

sekitar 850.000 m3,kondisi lokasi Reservoir waduk pussong genangan air

laut dengan sedikit vegetasi mangrove dan berbatasan dengan

permukiman masyarakat.

Rencana penanganan jaringan saluran drainase di kawasan kumuh

perioritas kota lhokseumawe di sesuaikan dengan tingkat perkebangan

kawasan terbangun dan prasarana jalannya serta terintegrasi dengan

pengendalian banjir dan program perbaikan jalan.sesuai dengan hasil
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analisis dan penetapan strategi penanganan drainase kawasan kumuh

yang telah di lakukan, maka program dan kegiatan penanganan drainase

meliputi;

1. Membangun saluran drainase pada sisi jaringan jalan lokal dan

lingkungan yang belum memiliki saluran sesuai dengan persyaratan

teknis;

2. Meningkatkan pemeliharaan melalui pengerukan endapan,menanbal

dinding saluran yang retak atau rusak,merapikan bentuk profil saluran,

membersihkan sampah dan tumbuhan pengganggu yang ada pada

saluran secara berkala;

3. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan

merawat saluran drainase dari sampah;

4. Membuat sumur-sumur repasan dengan biopori sebagai upaya

pengendalian genangan air pada saat turun hujan.

3.4.5.Progam Pengembangan Dan Penungkatan Kualitas Sanitasi / Air
Limbah

Limbah yang ada  di kawasan kumuh prioritas kota lhokseumawe ini

meliputi limbah domestik dan non domestik.Limbah domestik merupakan

limbah yang berasal dari aktifitas kamar mandi, Wc, dapur, tempat

mencuci , dan halaman rumah. Air limbah domestik ini memopunyai

karakteristik yang sama , tergantung kebiasaan masyarakat setempat.

Limbah ini biasanya mengandung zat organik dan bakteri kaliform yang

sangat tinggi.

Limbah non domesti ,merupakan hasil dari kegiatan perdagangan

(pasar) dan industri kecil, yang karakteristik limbah nya tergantung dari

jenis industri tersebut.Sistem pembunangan air limbah yang ada sekarang

di lakukan secar on site yaitu dengan menyalurkan ketangki septik ,atau

pun di b uang ke pan tai dan kali/ saluran,bahwa ada yang di buang

langsung ke saluran drainase.
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Target sasaran penanganan masalah air limbah di arahkan untuk dapat di

laksanakan melalui beberapa cara :

a. Sistem Individual

Sistem pembuangn setampat, yang dilakukan masyarakat dengan

jambah/kakus tipe cubluk atau dengan tangki anti septik perlu di dukung

dengan usaha penyeluruhan dan perbaikan serta memelihara kondisi dari

fasilitas pengurasan tangki septikc dan pengadaan tempat pembuangan

lumpur tinja harus di sediakan untuk di layanai masyarakat  pemakai.

b. Sistem Komunal

Sistem Pembuangan limbah setempat secara komunal yang sudah di kenal

berupa fasilitas MCK di samaping memberikan mamfaat yang nyata juga

menimbulkan dampak negatif yang umumnya di sebabkan kurangnya

kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan dan ke sehatan linkungan.

Program penyediaan fasilitas MCK perlu di sesuaikan dengan kebisaan

masyarakat setempat dan di dukung oleh program penyeluhan kesehatan

yang insentif .Fasilitas MCK terutama di arahkan untuk daerah- daerah

dengan tingkat ekonomi rendah.

Berdasarkan perkiraan, di ketahui bahwa jumlah timbul air kotor/limbah

pada tahun 2015 di kawasan kumuh prioritas kota lhokseumawe sebesar

22,08 liter/detik dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 23,69 liter/detik.

Sesuai dengan konsep dan strategi penanganan yang telah di tetapkan

pada pembahasan bab sebelumnya, maka program dan kegiatan

penanganan air limbah di kawasan kumuh perioritas kota lhokseumawe

secara besar adalah :

1. Mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan dan sehat (PHBS);

2. Menyediakan sarana sanitasi dan sistem pengolahan air limbah ramah

lingkungan termasuk menyediakan MCK komunal;

3. Pembangunan septik tank komunal
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3.4.6. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Sistem
Pembuangan Sampah

Sistem pengolahan Sampah di kawasan  kumuh priotas Kta

lhokseumawe belum di kelola secara sistematik dan terstuktur.

Penanganan dan pengelolaan persampahan masih di lakuakan secara

manual dan individu,dengan pola penangana persampahan masih bersifat

penanganan setempat yaitu dengan cara di buang langsung ke pantai, ke

kai/saluran,di bakar dan timbun oleh masyarakat. Secara garis besar

system pengelolahan pembuangan sampah kawasan kumuh perioritas kota

lhokseumawe.

Bedasarkan hasil proyeksi timbulan sampah kawasan kumuh

prioritas, di ketahui bahwa pada tahun 2015 timbulan sampah mencapai

55 m3/hari dan jumlah timbulan ini meningkat  menjadi sebesar 59

m3/hari pada tahun 2019.

Penanganan sistem pengelolaan persampahan dapat dilakukan

dalam beberapa langkah : pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan

pengolahan.masing-masing langkah harus dilakukan secara integral

sehingga memiliki keterkaitan sehingga pemanfaatan sampah lebih obtimal

dan pengolahannya dapat dilakukan dalam skala yang lebih ekonomi.

Kebutuhan penyediaan persampahan, dalam kawasan kumuh prioritas

Kota Lhokseumawe ini, di liat dari aspek fisik dan non fisik adalah sebagai

berikut:

A. Aspek Fisik

1. Belum optimal TPS – 3R yang terdapat di kawasan Pusong, sehingga

sistem pengolahan sampah belum terwujud sesuai dengan standar

teknis. Pembangunan TPS-3R menjadi prioritas pengembangan, dan

untuk sementara sistem pengolahan sampah kawasan kumuh

prioritas memanfatkan TPA di Desa Alue Liem Kecamatan Blang

Mangat sebagai pembangunan akhir. Perlu adanya peningkatan dan

pengadaan sarana dan prasarana mulai dari pewadahan,

pengumpulan, pemindahan dan pengolahan sampah terpadu.
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2. Fasilitas persampahan di kawasan kumuh prioritas masih sangat

kurang sehinhgga masyarakat melakukan pembuangan sampah

sembarangan tanpa mempedulikan kualitas lingkungan. Hal ini juga

terlihat keengganan dan ketidak mampuan pemerintah dalam

merinofasi mencari berbagai alternatif solusi sitem pengelolaan

persampahan di kawasan rawan banjir yang berada di sempadan

pantai.

3. Secara umum tingkat pelayanan sampah di kawasan kumuh

prioritas Kota Lhokseumawe masih rendah. Hal ini tampak terjadi

belum tersedia fasilitas persampahan yang cukup sesuai volume.

Sehingga ini membutuhkan fasilitas persampahan yang lengkap dan

terintegrasi dengan sistem wilayah dan perkotaan.

4. Sampah yang menumpuk di sudut-sudut kaveling dan di bawah

rumah yang berada diatas pantai, jika tidak di olah akan memberi

dampak yang tidak sehat, sehingga kualitas udara menurun. Air

tanah pun  dapat terganggu kualitasnya jika cairan hasil sampah

terserap ke bawah tanah. Kawasan ini membutuhkan perbaikan

fasilitas persampahan sihingga dampak negative sampah terhadap

kualitas air bersih dapat di hindari.

B. Aspek Non Fisik

1. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarang

menjadi salah satu masalah pengembangan sistem persampahan.

Peran serta masyarakat di butuhkan untuk menjaga kebersihan

lingkungan. Sehingga dibutuhkan pendidikan untuk masyarakat

agar dapat menjaga kebersihan lingkungan sendiri.

2. Teknik pengolahan sampah membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli

untuk itu. Di butuhkan perlatihan yang intensif sehingga petugas

mengerti teknis pengolahan sampah.

3. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah dengan

konsep 3R ( Reduce, Reuse, Recycle). Di butuhkan pelatihan pula

untuk masyarakat agar konsep 3R dapat di terapkan untuk
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mengurangui beban volume sampah dengan penerapan konsep

tersebut.

3.4.7 Program Pembangunan Infrastruktur Pencegahan Kebakaran

Sampai saat ini belum ada sistem pemadam kebakaran di kawasan

kumuh prioritas Kota Lhokseumawe baik sara maupun prasarana,

walaupun untuk kejadian kebakaran jarang terjadi ataupun tidak pernah

terjadi. Akan tetapi, perlu di bangun suatu sistem pemadam kebakaran

baik sarana dan prasarananya untuk mengantisipasi potensi terjadinya

kebakaran dan meminimalkan dampak yang di timbulkan.

Rencana program pencegahan bencana kebakaran di kawaasan kumuh

prioritas Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Penentuan lokasi pos penangulangan bencana kebakaran (PBK)

dilengkapai fasilitas yang memadai. hal ini sangat penting karena

terkait dengan daya jangkau dan kecepatan penanganan bencana

kebakaran.

2. Tersedianya mesin pemadam dengan kualitas dengan kapasitas yang

memadai.

3. Tersediannya selang dengan radius jangkauan 400 meter di setiap pos

PBK

4. Tersedianya sumber air disetiap pos penanggulangan bencana

kebakaran.

5. Tersediannya alat angkut berupa motor grobak roda 3 disetiap pos PBK

untuk mendukung kecepatan bergerak dari petugas pemadam\

6. Perlu adanya pelatihan mengunakan alat secara berkala bagi petugas

pemadam, dapat dilakukan 2 kali dalam setahun.

7. Perlu dilakukan simulasi 1 kali setahun dengan melibatkan

masyarakat.

8. Tersedianya tempat evakuasi kebakaran.

9. Tersedianya rambu-rambu jalur dan arah evakuasi kebakaran.
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10. Tersedianya kelengkapan bagi 5 petugas pemadam kebakaran di setiap

pos.

3.4.8 Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman
Lingkungan

Keterbatasan ruang publik termasuk ruang-ruang koridor jalan di

kawasan permukiman kumuh, sangat membatasi untuk pengembangan

ruang terbuka hijau (RTH) Publik perancangan ruang terbuka hijau di

kawasan kumuh prioritas Kota Lhokseumawe diterapkan sebagai berikut :

a) Menyediakan jalur hijau pada seluruh sisi jalan lingkungan. Penataan

di lingkungan dengan mengatur penepatan pohon dan tanaman perdu,

merancang perletakan papan informasi/reklame. Jalur hijau di tanami

pohon spesifik yang teduh, selain sebagai pengarah, juga memberikan

kesejukan, mere duksi populasi udara dan bising.

b) Membentuk RTH berupa tanam skala lingkungan dan lahan kosong,

untuk menyeimbangkan lahan terbangun dan lahan belum terbangun

serta untuk memenuhi kebutuhan bersosialisasi.

c) Mengatur dan menata perlengkapan jalan dan papan informasi/papan

inermasi pada ruang terbuka perkerasan dan RTH temasuk pada jalur

hijau.

3.4.9 Program dan Kegiatan Penenanganan Pembangunan Kapasitasa
Sosial dan Ekonomi

Sesuai dengan potesi dengan permasalahan yang terdapat di

kawasan kumuh prioritas kota lhokseumawe, maka secara garis besar

program dan kegiatan penanganan pembangunan kapasitas sosial dan

ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya  kesepakatan dan komitmen antara masyarakat dan

pemerintah daerah dalam pembangunan, pemeliharaan serta

pencegahan berkembangnya kawsan kumuh dalam bentuk
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kelembagaan dan tanggung jawab di setip lingkungan RT,RW dan

keseluruhan.

2. Peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana dasar air bersih,

sanitasi, drainase, dan persampahan di kawasan kumuh akan

meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pada usaha kecil dan

menengah terutama di sektor perdagangan, jasa dan nelayan

(Perikanan).

3. Revitalisasi kawasan sempadan pantai dan pengembangan kegiatan

wisata di kawasan Pusong dan Jawa Hagu dengan berbagai sarana dan

prasarana yang akan di kembangkan di harapkan mampu menjaga

keseimbangan lingkungan dan terbukanya lapangan pekerjaan dan

kesempatan ekonomi bagi masyarakat lebih luas dan lebih baik.

4. Pelatihan bagi pengurus KSM berupa pelaatihan teknis keuangan dan

manajerial untuk setiap sarana dan prasarana yang di sepakati telah di

bangun dan akan di bangun yaitu tempat pemprosesan sampah (TPS),

MCK Komunal, sumur bor dan menara air bersih.

5. Pemberdayaan masyarakat untuk setiap aspek sarana dan prasarana

yang akan dibangun dalam rangka pemeliharaan dan pengoprasian

yang akan menjadi tangung jawab bersama antara masyarakat dan

pemerintah daerah.

3.5 Indikasi Sumber Pendanaan

Pembahasan mengenai ketentuan indikasi sumber Pendanaan pada

dasarnya menekankan pada upaya mewujudkan penanganan kawasan

kumuh di kawasan Kota Lhokseumawe dalam bentuk program kegiatan

dalam jangka waktu perencanaan 4 (empat) tahunan, sampai akhir tahun

masa perencanaan pada tahun 2019 sebagaimana diatur dalam pedoman

penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP)

sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pembangunan di suatu kawasan

perencanaan tentunya tidak dapat dilaksnakan secara serentak dalam
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kurun waktu bersamaan , dalam proses inplementasi perlu adanya

prioritas serta tahapan atau dimensi waktu untuk mencapai target

pembangunan atau penanganan kawasan tersebut. Oleh karenanya setiap

upaya mewujudkan penanganan kawasan kumuh prioritas yang

dilaksnakan mempunya bobot/prioritas yang berbeda, baik nilai, sasaran,

dan dampak/kepentingan yang akan di hasilkan.

Adanya pentahapan dalam pelaksanaan pembangunan disebabkan

oleh adanya keterbatasan, antara lain:

- Dana

- Waktu

- Kemampuan oprator pelaksana

- Faktor non teknis lainnya

Pentahapan pembangunan pada dasarnya dilakukan sebagi salah

satu cara untuk menjamin keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan kawasan perencanaan. Dalam upaya penanganan

kawasan kumuh prioritas di Kota Lhokseumawe digunakan jangka waktu

pembangunan selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai

tahun 2019, maka tahapan pembangunan dibagi menjadi empat

pentahapan, yaitu:

- Tahap I = Tahun 2016

- Tahap II = Tahun 2017

- Tahap III = Tahun 2018

- Tahap IV = Tahun 2019

Pembagian tahap pembangunan menjadi empat tahap dimaksudkan

untuk dapat merumuskan kegiatan pembangunan yang lebih realistis

bedasarkan potensi dan permasalahan yang ada di masing-masing

kawasan kumuh prioritas penanganan, sehingga pembangunan dapat

langsung menyentuh terhadap aspirasi masyarakat setempat.
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Ketentuan pemanfaatan ruang ini berfungsi sebagai :

a. Dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi

pengembangan dikawasan kumuh prioritas;

b. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program;

c. Dasar estimasi kebutuhan penbiyayaan dalam jangka waktu 4(empat)

tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 4

(empat) tahun ; dan

d. Acuan bagi pemerinatah dalam melakukan investasi/ pembiayaan

pembangunan.

Ketentuan pelaksanaan pelaksanaan program kegiatan di susun

berdasarkan:

a. mendukung perwujudan rencana pola ruang dan jaringan prasarana di

kawasan kumuh yang diprioritaskan penanganannya;

b. mendukung program penataan ruang wilayah Kota Lhokseumawe;

c. rialistis, opjektif, terukur, yang dapat dilaksnakan dalam jangka waktu

perencanaan;

d. konsisten dan berkesinambungan terhadap progream yang di susun,

dalam jangka waktu tahunan maupun empat tahunan; dan

e. terjaganya sinkronisasi antar program dalam satu kerangka program

terpadu pengembangan wilayah Kota Lhokseumawe.

Aspek penting dalam pelaksanaan program penanganan kawasan

kumuh adalah tersedianya dana yang cukup guna membiayai setiap

kegiatan program pembangunan yang telah dirumuskan secara formal.

Menyediakan dan membiayai fasilitas pelayanan kawasan kumuh

merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah yang membawahi secara langsung.

Pembiayaan pembangunan dalam Rencana Kawasan Permukiman

Kumuh Perkotaan (RKP-KP) tergantng pada kondisi sumber-sumber

penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) maupun berupa bantuan
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pemerintah diatasnya (Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat) atau

dari sumber-sumber lain yang sah.

a. Sumber-sumber Pemerintah yang termasuk dalam kategori pendapatan

asli daerah terdiri dari :

- Pajak Bumi Bangunan (PBB)

- Pajak Daerah/Retribusi

- Perusahaan Daerah

- Lain-lainnya

b. Pendapatan yang berasal dari subsidi/bantuan pemerintah pusat yang

terdiri dari:

- Sumbangan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat

- Sumbangan lain-lainnya yang diatur dengan peraturan

perundangan

- Bantuan perencanaan proyek dari Departemen dalam bentuk

bantuan program dan kontribusi penyediaan fasilitas-fasilitas

Dari keseluruhan penerimaan yang di peroleh Pemerintah Kota tidak

seluruhnya dapat di arahkan untuk pengembangan kawasan kumuh,

mengingat wilayah tersebut adalah menjadi tangung jawab dan

kewenangannya ari Kota Lhokseumawe.

Untuk menjamin terlaksananya program-program pembangunan, maka

diperlukan suatu upaya baik dalam wujud meningkatkan penerimaan

daerah maupun berupa peningkatan partisifasi swasta dan lembaga

keuangan, serta peran masyarakat dalam setiap penyediaan fasilitas

pelayanan umum.

Dalam pembiayaan untuk rencana kawasan permukiman kumuh

perkotaan (RKP-KP) Kota Lhokseumawe, tidak terlepas dari besarnya dana

yang diperoleh pemerintah Kota Lhokseumawe serta Pemerintah Pusat,

oleh karena itu sumber dana bagi penanganan kawasan kumuh dapat

diusahakan.
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3.6 Indikasi Pelaksanaan Program

Penyusunan program merupakan usaha untuk merealisasikan

rencana pembangunan kedalam suatu tahapan, implementasi ketahapan

tersebut dimaksudkan untuk penentuan prioritas pembangunannya, yang

disesuaikan dengan tingkat permasalahan yang dihadapi dan yang akan

diatasi, pentahapan meliputi tahunan.

Pada rencana kawasan permukiman kumuh perkotaan (RKP-KP)

Kota Lhokseumawe, untuk mencapai tujuan dan strategi penanganannya

perlu segera dipersiapkan program 4 (empat) tahunan, di rinci dalam

program pembangunan :

- Untuk mencapai efektifitas, efesiensi, dan estetika pemamfaatan ruang

kawasan perencanaan

- Pemetaan bangunan kawasan kumuh perkotaan.

- Perbaikan kawasan kumuh perkotaan dari kondisi lingkungan yang

buruk.

- Perlindungan kawasan untuk mencapai maksud dan fungsi tertentu.

- Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kawasan kumuh secara

keseluruhan.

- Peningkatan kemampuan kawasan kumuh perkotaan dalam mengisi

pembangunan.

Program pada rencana pembangunan atau penanganan dibagi menjadi 2

(dua), yaitu:

1. Program pengembangan secara konseptual yang merupakan konsep

pengembangan tertentu

2. Program pengembangan setiap sektor.

Berdasarkan kondisi permasalahan serta potensi dari masing-masing

kawasan kumuh prioritas, dapat ditentukan sektor-sektor yang dapat

dikembangkan pembangunannya, setiap pembangunan kota dipengaruhi

oleh pihak swasta, dan masyarakat, sehubungan hal tersebut pemerintah
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melakukan pengaturan/pengarahan terhadap lokasi atau tataguna

lahannya serta pengaturan sempadan bangunan dan jumlah lantai

bangunannya yang diperolehkan yaitu melalui prosedur perizinan.

Sifat dari program pembangunan tersebut adalah:

- Pembangunan bersifat pengadaan artinya penyediaan yang belum ada

menjadi ada

- Pembangunan bersifat penambahan artinya fasilitas yang akan

dibangun sudah ada, degan pertimbangan menambah pelayanan maka

fasilitas di tambah

- Pembangunan yang bersifat peningkatan, artinya fasilitas yang sudah

ada sudah mencukupi dan atau lebih, namun untuk meningkatkan

pelayanan perlu adanya peningkatan kualitas fisiknya.

Melalui pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,

rencana program pembangunan yang disusun pada akhirnya akan

direalisasikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan

wilayah yang disatu sisi menuntut pula adanya lembaga dan aparat

pelaksaan dalam menjalankan rencana pembangunan tersebut.

1. Adapun lembaga yang menangani pembanguan tersebut harus

memiliki fungsi :

- Perencanaan

- Perancangan

- Koordinasi

2. Memelihara dan menyajikan dokumentasi/informasi pengembangan

kawasan kumuh prioritas

3. Merumuskan petunjuk-petunjuk dan kebijaksanaan pelaksanaan

pembinaan dan pengembangan kawasan kumuh prioritas

4. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyusun rencana

pengembangan kawasan kumuh prioritas
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5. Mengumpulkan dan menyusun bahan untuk proses kerja sama antara

pemerintah pusat dan kota.

6. Melaksanakan ketatausahaan bagian pemerintah umum.

3.7 Program dan Tahapan Pelaksanaan Penanganan

Program pelaksanaan penanganan kawasan kumuh akan dimulai

pada tahun 2016, atau setelah dimana setiap pelaksanaan pembangunan

lima tahunan akan dievaluasi terhadap setiap program pembangunan yang

telah dan belum dilaksanakan, sehingga akan diketahui proses percepatan

dari kegiatan tersebut.
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BAB IV
P E N U T U P

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang memiliki

perkembangan dan pertumbuhan kegiatan sosial eknomi yag cukup pesat

di provinsi Aceh. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan

kegiatan sosial ekonomi tersebut, sebagaimana kota-kota besar lainnya di

Indonesia, Kota Lhokseumawe dihadapkan pula pada permasalahan

permukiman kumuh. Sesuai dengan SK Walikota Lhokseumawe Nomor

561 Tahun 2014 ditetapkan sebanyak 19 lokasi kawasan permukiman

kumuh. Dari 19 lokasi kawasan kumuh ini, 3 lokasi masuk pada kelompok

dengan tingkat kekumuhan tinggi, 10 lokasi dengan tingkat kekumuhan

sedang dan sisanya 6 lokasi dengan tingkat kekumuhan rendah. Adanya

kawasan permukiman kumuh merupakan potret belum tersedianya

permukiman yang layak huni bagi masyarakat baik di kota maupun di

kawasan perkotaan.

Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan disusun dalam

pemenuhan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan secara

menyeluruh dan tuntas bagi kawasan kumuh bagi perkotaan yang

telah di sepakati dalam SK Kumuh Walikota.

2. Terwujudnya rencana dan strategis penanganan melalui pencegahan

dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

3. Keterpaduan program/kegiatan dalam penyelesaian permasalahan

permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor ke-cipta

karya-an.

4. Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen bersama

tentang tugas dan dan wewenang masing-masing pemangku

kepentingan dalam upaya melakukan pengurangan luasan kawasan

permukiman kumuh perkotaan.
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5. Perkuatan pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam

proses penanganan permukiman kumuh guna mewujudkan

permukiman yang layak huni bagi masyarakat.

6. Peningkatan kapasitas bagi kapasitas bagi komunitas permukiman

kumuh (kelompok masyarakat KSM/CBO’s/BKM) untuk dapat lebih

terlibat dan memampukan diri dalam menangani permukiman kumuh

dilingkungannya melalui pola aksi partisipasipatif (community

actionplan/CAP).

7. Keberlanjutan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang dapat di

selenggarakan sendiri oleh kelompok swadana masyarakat bersama

dengan pemerintah kabupaten kota/kota setempat baik daam skala

lingkungan/kawasan dan skala kota. Kegiatan perencanaan kawasan

permukiman kumuh perkotaan ini perlu disusun dengan

menempatkan prinsip peningkatan kapasitas pada tataran

operasional/implementasi melalui cara pemberdayaan/perkuatan

yang lebih komprehensif dan terintegrasi kepada seluruh pelaku

(stakeholders) dengan tetap mengacu pada beberapa dokumen

perencanaan dan studi terkait penanganan kawasan permukiman

kumuh yang telah di hasilkan oeh pemda, seperti Dokumen

SPPIP/RP2KP  dan RPKPP.

Pembahasan utama yang berkaitan dengan hasil penilaian lokasi

kumuh hasil verifikasi berdasarkan kondisi kekumuhan (fisik),

pertimbangan lain (non-fisik) dan legalitas lahan.

a. Kondisi kekumuhan, merupakan upaya untuk menentukan tingkat

kekumuhan pada kawasan kumuh hasil verifikasi dengan menentukan

permasalahan kondisi rumah/gedung beserta kondisi pelayanan

prasarana dan sarana kawasan permukiman;

b. Pertimbangan lain, merupakan indentifikasi terhadap beberapa hal

yang bersifat non-fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan

kawasan kumuh. aspek-aspek yang dinilai dalam pertimbangan lain ini
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adalah; aspek nilai strategis lokasi, aspek kependudukan dan aspek

kondisi sosial ekonomi dan budaya;

c. Legalitas lahan, merupakan indentifikasi terhadap status legalitas lahan

pada setiap lahan kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk

penanganan. Aspek yang dinilai adalah kejelasan status penguasaan

lahan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Untuk mencapai tujuan dan strategi penanganan Kawasan

Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) perlu dipersiapkan program 4

(empat) tahunan, yang dirinci dalam program pembangunan :

- Untuk mencapai efektifitas, efesiensi, dan estetika pemamfaatan ruang

kawasan perencanaan

- Pemetaan bangunan kawasan kumuh perkotaan.

- Perbaikan kawasan kumuh perkotaan dari kondisi lingkungan yang

buruk.

- Perlindungan kawasan untuk mencapai maksud dan fungsi tertentu.

- Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kawasan kumuh secara

keseluruhan.

- Peningkatan kemampuan kawasan kumuh perkotaan dalam mengisi

pembangunan.
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