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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telahmemberikan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Dokumen RencanaPencegahan  dan 

Peningkatan Kualitas PermukimanKumuh Perkotaan (RP2KPKP) dapat berjalan 

lancardengan tepat waktu.Pengembangankawasanpermukimandiperkotaanmemiliki fungsi 

yang strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi kota Sibolga. Kontribusi 

permukiman perkotaan melalui pemenuhan kebutuhan permukimanyang layak, secara 

langsung akan memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas masyarakat 

sehingga mendorong pembangunan kota Sibolga yang mampu berdayasaing. 

 

Upaya perwujudan permukiman yang layak huni sejalan dengan upaya mewujudkan 

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.Perwujudan 

permukiman perkotaan yang layak huni dimulai dengan penanganan permukiman kumuh 

perkotaan yang komprehensif dan kolaboratif. Keterpaduan antar berbagai aspek 

permukiman sangat diperlukan untuk menjamin penanganan secara tuntas yang terintegrasi 

dengan pengembangan skala kota. Sistem yang terintegrasi ini perlu didukung oleh semua 

pelaku pembangunan secara kolaboratif. Tanggung jawab pengembangan perkotaan harus 

ditopang oleh kerjasama yang solid dari pemangku kepentingan sesuai dengan peran 

masing-masing. Penanganan permukiman kumuh perkotaan merupakan upaya bersama 

dalam kesetaraan pelaku pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kota 

Sibolga yang berkesinambungan. 

 

Penyelenggaraan permukiman kumuh perkotaan memerlukan perencanaan yang 

berkesinambungan dan terstruktur sebagai acuan pelaksanaan pembangunan untuk 

mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Pemerintah kab/kota sebagai nahkoda harus 

didorong untuk memiliki dokumen perencanaan sebagai dasar pengembangan kawasan 

permukiman sehingga penyelenggaraan pembangunan permukiman kumuh perkotaan 

berada pada arah yang tepat menuju permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. 
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Produk dari dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh perkotaan ini 

diharapkan memiliki kualitas yang bermutu tinggi, baik dari segi konsep, strategi, kegiatan, 

sampai dengan konsep desain dan desain teknis kawasan. Selain itu, aspek non-fisik 

diharapkan juga menjadi perhatian dalam perencanaan penanganan permukiman kumuh 

perkotaan untuk mendukung aspek fisik yang dibangun. 

 

Diharapkan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 

Perkotaan (RP2KPKP) dapat dilaksanakan dengan baik dan didukung sepenuhnya oleh 

seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) kota Sibolga untuk menghasilkan 

penyelenggaraan permukiman kumuh perkotaan menuju permukiman yang layak huni dan 

berkelanjutan. 

 

 

 

Sibolga,   Desember 2018 

 

 

POKJA PKP Kota Sibolga 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan kawasanperkotaandiKota Sibolga sebagai kota pelabuhan dan 

perdaganganyang sangat pesat dapat memicu timbulnyapermasalahan perkotaan salah 

satunya arusurbanisasiyangsemakin besar. Urbanisasi tersebutmendorong munculnya 

kawasan kumuhakibatketidakmampuan masyarakatyangberubanisasi untukbersaing 

mendapatkanpekerjaandanpendapatanyang mapan. Sehingga keberadaan kawasan 

kumuhakan menimbulkanberbagaipermasalahan.  

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan kota 

Sibolga yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang sebenarnya dari 

waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus berkembangnya  

kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Secara khusus dampak 

permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan 

pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan 

ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan 

penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, 

komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada 

umumnya termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali 

menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam 

berbagai tatanan sosial masyarakat. Selain itu, permasalahan permukiman kumuh pada 

kawasan perkotaan diIndonesia, termasuk kawasan perkotaan kota Sibolga secara 

umum kerapkali berada pada suatu ruang yang tidak sesuai dengan  fungsi aslinya, 

sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti munculnya kantung-kantung 

permukiman pada lahan-lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya(squatters), 

tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan kualitas sarana dan 
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prasarana yang tidak memenuhi syarat standar pelayanan minimal (SPM) perkotaan 

pada beberapa kawasan permukiman di kota Sibolga.  

Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan UU No.1 

Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman  yang mengamanahkan 

bahwa Negara bertanggung jawab 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. Selain itu, 

penanganan permukiman kumuh sudah secara jelas di targetkan pada RPJM 2015-2019, 

dimana target besarnya adalah terciptanya kota bebas kumuh di tahun 2019. 

Dalam mewujudkan fungsi permukiman yang memenuhi syarat standar pelayanan 

minimal (SPM) maka, pencegahan  dan peningkatan  kualitas terhadap permukiman dan 

permukiman kumuh harus segera dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat penghuni yang berdasarkan pada kepastian bermukim dan 

menjamin hak  bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan.  

Dengan berpatokan pada undang-undang, penanganan permukiman kumuh diawali 

dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh 

tersebut melalui SK Walikota Sibolga no: 050/405/Tahun2018. Melalui identifikasi 

tersebut, penanganan dilakukan sesuai undang-undang no 1 tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di pasal VII dan VIII yang menjelaskan 

berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta 

pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga 

pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali. Tahapan 

penanganan kawasan kumuh berdasarkan UU No.1/2011 mengamanatkan agar 

pemerintah kota/kabupaten menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) sebagai instrumen utama dalam upaya 

penanganan permasalahan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang sesuai 

kondisi di lapangan dan tipologi kawasan perkotaan.  

Sesuai  dengan  tugas dan fungsinya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 

Ditjen Cipta Karya melalui, Subdit Perencanaan Teknis memberikan fasilitasi berupa 
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pendampingan dalam penyusunan RP2KPKP sebagaimana dimaksud di Kabupaten/Kota 

sebagai bentuk pembinaan kepada Pemerintah daerah dalam penyusunan rencana 

penanganan permukiman kumuh di Kabupaten/Kotanya masing-masing dengan harapan :  

1. Terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan 

tuntas bagi kawasan kumuh yang telah disepakati dalam SK Bupati/Walikota.  

2. Terciptanya keterpaduan program yang dapat menyelesaikan dan/atau menuntaskan 

permasalahan permukiman kumuh perkotaan melalui semua peran sektor 

keciptakaryaan melalui kegiatan reguler sektoral.  

3. Meningkatkan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota melalui pelibatan aktif dalam 

proses penanganan permukiman kumuh bersama kelompok swadaya masyarakat 

(KSM/CBO’s); dan 

4. Terciptanya keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh sebagai bagian 

dari  strategi pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1SkemaLatar Belakang 
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1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran 
1.2.1 Maksud 

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 

Perkotaan (RP2KPKP) ini disusun dengan maksud untuk memberikan masukan kepada 

Pemerintah Daerah dalam Penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas Permukiman  Kumuh. 

 

1.2.2 Tujuan 

Dokumen RP2KPKP Kota Sibolga disusun dengan tujuan untuk: 

1. Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan kawasan permukiman dalam 

suatu profil kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota Sibolga.   

2. Menyusun rencana kegiatan aksi komunitas sebagai bentuk penguatan kapasitas 

pemerintah kota dengan kelompok masyarakat. 

3. Menyusun dokumen perancangan berupa rencana aksi penanganan kawasan 

kumuh dan DED kegiatan tahun pertama dan peta perencanaan. 

4. Menyusun strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi kawasan, 

indikasi program dan kegiatan penanganan kawasan kumuh perkotaan oleh 

seluruh pelaku, dan nota kesepakatan bersama. 

5. Melakukan pendampingan penyusunan dokumen rencana pencegahan dan 

peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan melalui keterpaduan 

program semua sektor keciptakaryaan. 

 

1.2.3 Sasaran 

Sasaran disusunnya Panduan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan 

Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) ini antara lain: 

 Tersedianya landasan penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Permukiman Kumuh; 

 Tersedianya acuan teknis bagi penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan 

Kualitas Permukiman Kumuh; 

 Tercapainya standar baku mutu dari produk Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Permukiman Kumuh yang dihasilkan. 
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1.3 Ruang Lingkup  

1.3.1 Ruang Lingkup Substansi 

Lingkup subtansi penyusunan dokumen RP2KPKP kota Sibolga meliputi : 

1. Permukiman kumuh perkotaan yang menjadi wilayah studi tidak hanya dibatasi 

pada permukiman yang berada pada guna lahan permukiman (sesuai tata ruang) 

namun termasuk juga yang berada di luar guna lahan permukiman, termasuk 

mempertimbangkan sumber permasalahan permukiman yang berada di luar 

delineasi permukiman. 

2. Cara pandang dalam merumuskan konsep, strategi, dan program penanganan 

permukiman kumuh harus selalu terbagi atas aspek pencegahan dan aspek 

peningkatankualitas. 

3. Data permukiman kumuh yang menjadi acuan analisis dan perumusan rencana 

tidak hanya dibatasi pada baseline KOTAKU, namun dapat juga dari data statistik 

permukiman lainnya yang dimiliki pemerintah kota Sibolga, namun harus 

dipastikan data yang digunakan dapat menjadi acuan dalam menghasilkan profil 

kumuh sebagaimana dipersyaratkan. 

4. Tingkat kedalaman penanganan dalam RP2KPKP terbagi atas skala kota, skala 

kawasan, dan skala kawasan prioritas. 

Penyusunan DED dilakukan terhadap komponen-komponen di seluruh kawasan 

prioritas (bukan hanya pada 1 kawasan) yang dianggap telah memenuhi 

readiness criteria/kriteria kesiapan untuk diimplementasikan pada tahun 

berikutnya. 

 

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Penyusunan dokumen RP2KPKPKotaSibolga dilakukan dalamlingkupwilayah 

administrasi KotaSibolgayangmeliputi seluruh kawasan permukiman  kumuh yang 

disebutkan dalam SKWalikota SibolgaNomor:600/217/2015 

tentangPenetapanLokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman 

KumuhdiKotaSibolga dan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 

110/KPTS/DC/2016 tentang penetapan lokasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 

untuk merumuskan hasilkajianterhadapkebijakan KotaSibolgatentangpenangangan 
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kawasan permukiman dan permukiman kumuh pada lokasi peningkatan kualitas 

permukiman kumuh (kelurahan yang memiliki kawasan kumuh sesuai SK Walikota) 

maupun pada lokasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh 

(kelurahan yang tidak memiliki kawasan kumuh sesuai SK Walikota), profil kawasan 

permukiman dan permukiman kumuh, konsep, kebijakan, dan strategi penanganan 

kawasan permukiman dan permukiman kumuh, program penanganan kawasan 

permukiman dan permukiman kumuh, kawasan permukiman prioritas. 

 

1.4 Kedudukan Dokumen RP2KPKP Dalam Kerangka Pembangunan Kota 

Penyelenggaraan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 

Perkotaan (RP2KPKP) tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pengembangan dan 

pembangunan kabupaten/kota secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang            

(UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap 

kabupaten/kota diamanatkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang kemudian 

diterjemahkan dalam rencana 5 (lima) tahunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu dari sisi ruang, UU No. 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang mengamanatkan tiap kabupaten/kota memiliki dokumen rencana tata 

ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota 

berikut dengan rencana rincinya. Dokumen sectoral Strategi Pembangunan Permukiman 

dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) yang merupakan terjemahan, paduan dan integrasi 

dua kelompok dokumen pilar pembangunan di Indonesia terkait permukiman dan 

infrastruktur dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) yang 

merupakan dokumen teknis penanganan kawasan permukiman prioritas pembangunan 

di suatu kabupaten/kota. 

 

Dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pembagian kewenangan pusat dan 

daerah mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat mampu bertempat 

tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, 

aman, harmonis dan berkelanjutan terdapat pembagian kewenangan untuk pemerintah 

pusat, provinsi maupun daerah. Dalam hal penyedian perumahan pemerintah pusat 

mempunyai kewenangan untuk menyediakan rumah bagi MBR, korban bencana 
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nasional serta fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak 

program pemerintah pusat. Untuk kewenangan pemerintah propinsi dalam hal 

penyediaan rumah hanya pada kasus bencana provinsi serta fasilitasi penyediaan rumah 

bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah provinsi. Sedangkan 

pemerintah daerah berwenang dalam penerbitan izin pembangunan dan 

pengembangan perumahan, serta penyediaan rumah bagi kasus bencana 

kabupaten/kota juga fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak 

program pemerintah kabupaten/kota. 

 

Kaitannya dengan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh di Indonesia 

berdasarkan penjelasan yang tertuang dalam UU no 23 Tahun 2014 tersebut dijabarkan 

pembagian kewenagan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Untuk 

menangani perumahan dan kawasan permukiman kumuh pemerintah pusat hanya akan 

menangani penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan 

luas 15 Ha atau lebih, untuk pemerintah provinsi penataan dan peningkatan kualitas 

kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 

(lima belas) ha, dan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang melakukan 

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 

10 (sepuluh) ha serta melakukan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman 

kumuh pada Daerah kabupaten/kota.  

 

Untuk menunjang pembangunan bidang permukiman di kawasan perkotaan, 

berdasarkan Pasal 15 huruf c, dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki 

rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. 

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ini 

merupakan penjabaran dari arahan rencana pola ruang kawasan permukiman yang 

tertuang di dalam RTRW kabupaten/kota, yang di dalamnya mengatur perencanaan 

untuk 2 (dua) lingkup substansi, yaitu perumahan dan kawasan permukiman.  

 

UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mengamanahkan 

bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui 

7 | B A B  I  
 



 Dokumen RP2KPKP Kota Sibolga 

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, pencegahan 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 bermukim dan menjamin hak bermukim 

menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, 

pemerintah berkomitmen untuk mengentaskan permukiman kumuh dengan target 0 % 

kumuh hingga tahun 2019, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Langkah awal penanganan permukiman 

kumuh untuk mencapai target0% kumuh ini sudah dimulai sejak tahun 2014 oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat cq Ditjen Cipta Karya melalui 

penyusunan Road Map penanganan kumuh dan pemutakhiran data kumuh yang 

dilaksanakan secara koordinatif dengan kementerian/lembaga terkait serta dengan 

pemerintah daerah di seluruh Indonesia. 

 

Selanjutnya untuk menunjang pembangunan bidang permukiman khusunya 

dalampenanganan dan pencegahaan kawasan permukiman kumuh sesuai amanah UU 

No.1Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah 

kabupaten/kotaperlu menyusun dan memiliki rencana aksi penanganan dan pencegahan 

permukiman kumuh. Untuk mewujudkan rencana aksi aksi penanganan dan pencegahan 

permukiman kumuh tersebut diperlukan skenario, konsep dan strategi penaganan yang 

akan diisi oleh substansi RP2KPKP. 

 

RP2KPKP yang menjabarkan kebijakan makro terkait pencegahan 

perkembanganpermukiman kumuh kabupaten/kota serta konsep penanganan kawasan 

permukiman kumuhprioritas, dalam implementasinya akan menjadi acuan bagi 

penyusunan strategi sector danrencana induk system komponen-komponen pembentuk 

permukiman. 
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Dalam konteks pembangunan permukiman, strategi sektor dan RIS yang telah disusun 

secara sistematis dan sinergi ini nantinya akan menjadi masukan dalam proses 

penyusunan memorandum program yang selanjutnya akan diterjemahkan kedalam 

desain teknis. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dan memahami proses dan subtansi penyusunan RP2KPKP kota 

Sibolga, maka RP2KPKP ini dibagi kedalam 6 (enam) bagian, dan setiap bagian dibagi lagi 

menjadi beberapa sub bagian yang lebih rinci, yaitu: 

 

Bagian I Pendahuluan, Terdiri dari Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, 

dan Kedudukan Dokumen RP2KPKP dalam Kerangka Pembangunan kota dan 

Sistematika Pembahasan. 

 

Bagian II Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan, pada bagian ini 

mencerminkan karakter dan kekhasan penanganan kawasan kumuh kota Sibolga yang 

telah di-overview. Rumusan bagian ini lebih menggambarkan dan memaparkan secara 

jelas rumusan kebijakan penanganan kumuh perkotaan kota Sibolga, yaitu isu strategis 

pembangunan permukiman perkotaan, kebijakan pembangunan permukiman 

perkotaan, kebijakan penanganan permukiman kumuh perkotaan. 

 

Bagian III Profil Permukiman Kumuh Kota Sibolga, Bagian ini berisi gambaran mengenai 

profil permukiman kumuh yang telah dilakukan sinkronisasi dan verifikasi bersama 

stakeholder terkait, yaitu sebaran permukiman kumuh, peta deliniasi kawasan kumuh, 

lokasi beserta luasan hasil verifikasi, Profil kawasan permukiman kumuh kota Sibolga 

hasil verifikasi (dilengkapi peta masing masing kawasan) dan gambaran kelembagaan 

lokal (BKM/KSM), kriteria dan indikator penilaian penentuan klasifikasi dan skala 

prioritas penanganan, perumusan kebutuhan penanganan berdasarkan isu dan 

permasalahan permukiman kumuh dan pola kontribusi program penanganan 

permukiman kumuh perkotaan sesuai cakupan skala kawasan dan skala lingkungan. 
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Bagian IV Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman 

Kumuh, Pada bagian ini akan menjelaskan alur dan arah penyusunan RP2KPKP sebagai 

suatu strategi pencapaian yang pada akhirnya berupa kota bebas kumuh, dengan sub 

bagian, yaitu Konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman 

kumuh sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota, konsep dan 

strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan. 

 

Bagian V Rencana Aksi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan, 

merupakan bagian yang akan memuat dokumen rencana aksi program penanganan 

permukiman kumuh perkotaan (Memorandum Program) berupa rencana program dan 

rencana investasi pada lingkup penanganan skala lingkungan, kawasan dan kota secara 

bersama oleh seluruh stakeholders, dengan sub bagian, program dan kegiatan 

penanganan kumuh terkait pencegahan peningkatan kualitas permukiman kumuh, 

program penanganan kawasan pembangunan, rencana aksi program pencegahan dan 

peningkatan permukiman kumuh skala kota dan skala kawasan, memorandum program 

pembangunan Ke-CiptaKarya-an termasuk rencana investasi, indikasi program dan 

kegiatan penanganan tahun 2019 sampai dengan 2023. 

 

Bagian VI Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Penanganan Prioritas yang terdiri 

dari, rencana konsep desain pembangunanan penanganan permukiman dan rencana 

Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) kawasan penanganan prioritas. 
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BAB II  

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN 

  

2.1 Isu Strategis Pembangunan Permukiman Perkotaan 

Isu strategis pembangunan permukiman perkotaan terbagi menjadi empat sektor, yaitu 

pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan air 

minum serta pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang terdiri dari air 

limbah, persampahan dan drainase. Penjabaran isu-isu strategis yang mempengaruhi 

penjabaran kondisi eksisting sebagai baseline awal perencanaan serta permasalahan dan 

tantangan yang harus diantisipasi maka dapat digambarkan isu-isu strategis yang 

memerlukan perhatian dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Sarana dan Prasarana 

a. Rencana Pembangunan Pelabuhan Skala Nasional di Sibolga 

b. Pengendalian banjir secara terpadu di daerah DAS . 

c. Rencana pengembangan Kawasan Strategis Kota Sibolga . 

d. Rencana pengembangan hunian vertical ( Rumah Susun) . 

e. Rencana peningkatan kualitas permukiman kumuh. 

f. Pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan 

kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

g. Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat-pusat 

permukiman dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. 

h. Penyediaan infrastruktur dalam rangka pencegahan dan mitigasi bencana alam 

i. Tingginya beban jalan  (load factor) pada ruas jalan utama 

j. Relatif masih lemahnya koordinasi antar OPD dan antar tingkatan pemerintahan untuk 

mendukung keserasian pembangunan kota. 

k. Belum optimalnya koordinasi penanganan banjir antarinstansi dan pemerintahan serta 

terbatasnya anggaran daerah untuk penanganan banjir. 
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2. Lingkungan Hidup 

a. Pemanfaatan daerah bibir pantai untuk permukiman dan kegiatan lainnya yang 

berdampak terhadap penurunan daya dukung lingkungan . 

b. Menyusutnya wilayah/daerah serapan air akibat penggunaan untuk pemukiman 

dan peruntukan lainnya. 

c. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terbatas untuk mendukung kota 

yang berwawasan lingkungan. 

d. Masih terjadinya pengerukan bukit yang berdampak bahaya longsor dan banjir. 

e. Kondisi lahan yang sangat terbatas untuk permukiman menyebabkan sebagian 

masyarakat mendirikan perumahan di lereng bukit yang rentan akan bahaya 

longsor. 

f. Masih kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian lingkungan yang 

menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan menimbulkan kecenderungan 

penurunan daya dukung lingkungan. 

3.Utilitas 

a. Penyediaan dan peningkatan cakupan pelayanan air bersih, listrik dan 

telekomunikasi . 

b. Belum optimalnya penanganan transportasi dan lalu lintas sehingga menyebabkan 

bercampurnya lalu lintas menerus, regional, dan lokal yang kemudian berdampak pada 

kesemrawutan lalu lintas dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kota Sibolga. 

4.Tata Ruang 

a. Pengendalian tata ruang wilayah dan perencanaan tapal batas wilayah administrasi 

pemerintah kabupaten dan kota serta pemekaran wilayah. 

b. Tingginya pelanggaran tata ruang sebagai akibat rendahnya kesadaran masyarakat 

dan belum tegasnya pemerintah dalam pengendalian pemanfaatan ruang . 

c. Adanya ketimpangan kebutuhan ruang dengan ketersediaan ruang 

d. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Jalan Perkotaan. 

5. Sosial 

a. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan. 

b. Kesetaraan gender. 

c. Menurunkan angka kematian anak. 
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d. Meningkatkan kesehatan ibu. 

e. Mengendalikan penyakit menular. 

f. Peningkatan kesehatan masyarakat dengan PHBS. 

 

2.2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah 

2.2.1 RPJPD Kota Sibolga 

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025 adalah mewujudkan visi “ Kota 

Jasa Yang Nyaman, Aman, Unggul, Lestari dan Indah (NAULI) di Kawasan Pantai Barat 

Sumatera Utara” sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju Kota 

Sibolga yang sejahtera adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu dijabarkan dalam arah 

pembangunan Kota Sibolga periode 2005 – 2025 sebagai berikut : 

a. Mewujudkan kota sibolga sebagai kota perekonomian yang berdaya saing. 

b. Mewujudkan kota sibolga menjadi pusat pendidikan perikanan yang berkualitas. 

c. Mewujudkan tata pemerintahan kota sibolga yang baik (good governance). 

d. Mewujudkan kota sibolga yang aman dan tertib. 

e. Mewujudkan sarana dan prasarana umum, ruang publik yang berkualitas, 

berkeadilan dan berwawasan lingkungan. 

f. Mewujudkan kota sibolga yangsehat, indah dan nyaman. 

 
2.2.2 RPJMD Kota Sibolga 

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kota 

Sibolga telah ditetapkan Visi Pemerintah Kota Sibolga : 

“MEWUJUDKAN SIBOLGA YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING” 

Arah kebijakan pembangunan Kota Sibolga untuk lima tahun kedepan diprioritaskan 

untuk mewujudkan Kota Sibolga yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing. Arah 

Kebijakan pembangunan Kota Sibolga juga merupakan derivasi dari arah kebijakan 

pembangunan Provinsi Sumatera Utara, RPJMD 2013 - 2018 dan arah kebijakan RPJMN 

2014-2019 dengan tetap mempertimbangkan potensi sumber daya di daerah. 
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Berdasarkan visi, misi, serta tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan maka upaya 

pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi 

dan arah kebijakan sebagai berikut : 

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan potensi sumber 

daya wilayah dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi 

dan menciptakan kesempatan kerja dengan Peningkatan pelayanan publik kepada 

masyarakat melalui peningkatan SDM Aparatur, efisiensi dan efektivitas birokrasi 

dan pemanfaatan IT. 

2. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan melalui partisipasi masyarakat. 

3. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas 

pemerintah daerah, masyarakat, kelembagaan dan prasarana dan sarana. 

4. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. 

5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

6. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. 

7. Meningkatkan keamanan dan kelancaran distribusi perdagangan. 

8. Pengembangan dan pemasaran produk pariwisata. 

9. Meningkatkan produk dan produktivitas industri UMKM berorientasi pasar. 

10. Meningkatkan peluang dan kesempatan kerja. 

11. Meningkatkan penanaman modal dengan Penyediaan Regulasi dan 

sarana/prasarana pelayanan perizinan investasi. 

12. Penataan moda transportasi massal perkotaan. 

13. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar permukiman. 

14. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui 

pengendalian kegiatan pembangunan. 

 

2.3 Tinjauan Kebijakan Spatial/Keruangan 

2.3.1 RTRW Kota Sibolga 

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Sibolga adalah mewujudkan Kota Sibolga sebagai 

pusat perdagangan dan jasa, perikanan laut, dan pariwisata di wilayah Pantai Barat 

Pulau Sumatera, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. 
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Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kota Sibolga ke depan adalah : 
1. Batasan kondisi fisik dasar kota (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan 

oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan-

kegiatan perkotaan; 

2. Kerawanan terhadap bencana, terkait dengan jalur patahan dan potensi gelombang 

dari laut, yang mempengaruhi pengembangan fisik di kawasan sepanjang jalur patahan 

dan di kawasan pesisir pantai; 

3. Perkembangan kebutuhan Kota Sibolga sebagai Kota Berbilang Kaum dan pusat 

orientasi pembangunan wilayah. 

 

Visi Pembangunan Kota Sibolga sebagaimana yang tercantum dalam 

RencanaPembangunan JangkaPanjang Kota Sibolga tahun 2005 – 2025 adalah : 

“ KOTA JASA YANG NYAMAN, AMAN, UNGGUL, LESTARI DAN INDAH (NAULI)DI KAWASAN 

PANTAI BARAT SUMATERA UTARA”. 

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka ditetapkan pula 5 misi 

pembangunan yang akan dilaksanakan selama 20 tahun kedepan. Misi pembangunan 

yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi Kota Sibolga adalah : 

1. Mewujudkan Kota Sibolga sebagai kota perekonomian yang berdaya saing. 

2. Mewujudkan Kota Sibolga menjadi kota pendidikan perikanan yang berkualitas 

3. Mewujudkan tata pemerintahan Kota Sibolga yang baik (Good Governance) 

4. Mewujudkan Kota Sibolga yang aman dan tertib. 

5. Mewujudkan sarana dan prasarana umum, ruang publik yang berkualitas, berkeadilan 

dan berwawasan lingkungan. 

6. Mewujudkan Kota Sibolga yang sehat, indah dan nyaman. 

 

Berdasarkan potensi dan permasalahan Kota Sibolga serta pertimbangan-pertimbangan 

visi dan misi di atas, maka Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Sibolga ditetapkan 

sebagai berikut : 

“ Penataan Ruang adalah Mewujudkan Kota Sibolga Sebagai Pusat Perdagangandan 

Jasa, Perikanan Laut, dan Pariwisata di Wilayah Pantai Barat Pulau Sumatera, yang 

Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan“ 
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o Kebijakan Penataan Ruang Kota Sibolga 
Kebijakan penataan ruang Kota Sibolga adalah: 

a. Optimalisasi pemanfaatan lahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan; 

b. Pengembangan sistem pelayanan kota yang berhierarki, fungsional dan terintegrasi; 

c. Pengembangan sistem transportasi yang efisien dalam pergerakan internal dan 

eksternal kota; 

d. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kota yang merata di seluruh wilayah 

kota; 

e. Peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan bencana alam 

dan bencana kebakaran; 

f. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu mempertahankan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup; 

g. Pengembangan kawasan budidaya berbasis perdagangan dan jasa regional, 

perikanan laut dan pariwisata; 

h. Pengembangan kawasan strategis kota; danPeningkatan fungsi kawasan untuk 

pertahanan dan keamanan negara. 

 

o Strategi Penataan Ruang Kota Sibolga 
Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang Kota Sibolga di atas hingga tahun 2036, 

dirumuskan langkah-langkah pencapaian melalui strategi penataan ruang Kota Sibolga, 

yaitu : 

(1) Strategi untuk optimalisasi pemanfaatan lahan dengan memperhatikan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan meliputi : 

a. Merevitalisasi penggunaan lahan dan bangunan; 

b. Intensifikasi pemanfaatan ruang vertikal pada kawasan kepadatan tinggi; 

c. Mengembangkan lahan-lahan perumahan yang efisien dan layak huni melalui 

pembangunan rumah susun dan peremajaan kota; dan 

d. Menyediakan lahan reklamasi pantai dengan memperhatikan dampak lingkungan. 
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(2) Strategi pengembangan sistem pelayanan perkotaan yang berhierarki, fungsional 

dan terintegrasi meliputi : 

a. Menetapkan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan; 

b. Mengembangkan jaringan antar pusat-pusat pelayanan; dan 

c. Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya. 

 

(3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi yang efisien dalam pergerakan 

internal dan eksternal kota meliputi: 

a. Mengembangkan aksesibilitas angkutan barang yang aman dan lancar; 

b. Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi; 

c. Mengembangkan keterpaduan terminal regional dan pelabuhan laut; 

d. Mengembangkan sistem angkutan umum perkotaan; dan 

e. Mengembangkan pelayanan pelabuhan laut sebagai pintu gerbang nasional. 

 

(4) Strategi untuk peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kota yang merata di 

seluruh wilayah kota meliputi: 

a. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan 

dan hirarki pelayanan; 

b. Mengembangkan sistem prasarana energi, sistem jaringan telekomunikasi dan 

informasi, prasarana sumber daya air, sistem pengelolaan persampahan, parasana 

pengolahan air bersih, prasarana pengelolaan air limbah, dan sistem prasarana 

drainase secara terpadu. 

 

(5) Strategi untuk peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi pada kawasan rawan 

bencana alam dan bencana kebakaran meliputi: 

a. Menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana alam dan bencana 

kebakaran; 

b. Melakukan pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana; 

c. Mengembangkan ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana; dan 

d. Mengembangkan infrastruktur pengendalian banjir terhadap sistem sungai dan 

sistem drainase kota. 
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(6) Strategi untuk penetapan dan pengelolaan kawasan lindung yang mampu 

mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi : 

a. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas paling sedikit 30% dari luas 

wilayah terbangun; 

b. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah beralih fungsi; 

c. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya; 

d. Melestarikan kualitas lingkungan pada kawasan pulau-pulau kecil; 

e. Mengembangkan kawasan hutan kota; 

f. Mengembangkan kawasan sempadan sungai dan sempadan rel kereta api sebagai 

kawasan lindung; dan 

g. Mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan; dan 

pengelolaan ruang terbuka hijau. 

 

(7) Strategi untuk pengembangan kawasan budidaya berbasis perdagangan dan jasa 

regional, perikanan laut dan pariwisata meliputi : 

a. Mengembangkan kawasan perikanan sesuai dengan karakteristik wilayah; 

b. Mengembangkan kawasan peruntukan industri dilengkapi dengan dermaga pelabuhan 

barang, pergudangan dan bongkar muat; 

c. Menata pembangunan pada kawasan tepi pantai; 

d. Mengembangkan kawasan pariwisata; 

e. Memberikan alokasi ruang yang memadai bagi sektor informal; dan 

f. Mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan 

tinggi sesuai dengan kompetensi lokal. 

 

(8) Strategi untuk pengembangan kawasan strategis kota meliputi : 

a. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; 

b. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya 

pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pariwisata. 

 

(9) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara 

meliputi: 

a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan 

b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk 

menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; 

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di 

sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai zona penyangga; dan 

d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan. 
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o Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota 

Pengembangan pelayanan kegiatan perkotaan Kota Sibolga akan disusun dalam hirarki 

pusat-pusat pelayanan kota pada dasarnya merupakan lokasi berbagai jenis 

sarana/fasilitas perkotaan berdasarkan skala pelayanannya masing-masing : 

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK), merupakan pusat kegiatan perkotaan yang melayani 

seluruh wilayah Kota Sibolga, dan juga skala regionalnya. 

2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) yang memiliki skala pelayanan sub wilayah Kota 

Sibolga. 

3. SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang 

melayani sub wilayah kota untuk mengurangi beban pelayanan dan aktifitas pusat 

kota (PPK). 

4. Pusat Lingkungan 

5. (PL) yang memiliki skala pelayanan suatu lingkungan wilayah Kota Sibolga. 

6. PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota. 

Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan yang paling terdekat untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyentuh langsung kebutuhan 

sehari-hari penduduk. 

 

Penyebaran sistem pusat pelayanan berdasarkan pertimbangan berikut : 

o fungsi Kota Sibolga sebagai pusat pemerintahan kota, pusat perdagangan dan 

jasa, pusat pelayanan pendidikan, peribadatan, kesehatan, pusat keagamaan, 

sosial, olahraga, rekreasi dan permukiman. 

o Penetapan Kota Sibolga sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yangmendorong 

kawasan andalan sekitarnya. 

o Jangkauan pelayanan secara fungsional. 

o Aksesibilitas antar kawasan dan antar wilayah. 

o Kelengkapan dan pemusatan sarana dan prasaran. 

o Efisiensi pemanfaatan lahan. 

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka disusun rencana hirarki pusatpelayanan 

pada Kota Sibolga seperti digambarkan pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1 Rencana Hirarki dan Fungsi Pusat-Pusat Pelayanan di Kota Sibolga 

No. 
  Hirarki Pusat  

Lokasi 
  

Fungsi 
  

Arahan Kegiatan   Kegiatan      
           
            

          � Pusat perbelanjaan (pasar dan 
           pertokoan) 
          � Pasar perdagangan perikanan, 
       � Kawasan perdagangan dan jasa   Pengolahan Perikanan 
        

� Jasa hotel dan wisata         skala wilayah  
     Kec. Sibolga Kota  � perkantoran pemerintah/swasta  � Pusat Pendidikan Khusus 
   PPK Pusat  :sebagian Kota Beringin,  � kawasan wisata  � Bank, asuransi 

1.   
Kota 

 sebagian Kel. Pasar Baru  
� kawasan militer wilayah 

 
� Kantor pemerintahan/ swasta     dan sebagian Kel. Pasar   

      

� pendidikan 
 

� SD/SLTP/SLTA/PT      Belakang   
       

� 
dasar/menengah/tinggi  � Lapangan Olah Raga 

       pusat olah raga  � Kantor pemerintahan (Korem 
           dan DPRD) 
          � Pusat Kuliner 
          � Depo BBM Pertamina 
       

� Pusat perdagangan skala 
 � Kaw. Pusat Pemerintahan 

         Kota 
        kecamatan  

� Kantor Polisi        
� pusat pemerintahan Kota 

 

     Kel. Simare-mare   � Perum. Pejabat Pemerintahan 
   

SPPK Simare- 
  

� pelayanan kesehatan skala 
 

2. 
   Kecamatan Sibolga Utara   

� Bank   mare  sebagian Kel. Kota   wilayah  
       

� Rumah Sakit Wilayah      Baringin  � Ruang Terbuka  
       

� Kawasan wisata pantai        � Pendidikan dasar  
        

� SD        � kawasan wisata kota  
        

� Lapangan Simare-mare           

          � pasar sub wilayah kota 
          � pasar perdagangan dan 
     Kel. Aek Habil, Kel. Aek  � Kawasan perdagangan, industri   industri perikanan dan 
        

pendukungnya      Parombunan dan Kel. Aek   perikanan dan jasa skala sub   
        

� Pendaratan perikanan    
SPPK Aek 

 Muara Pinang,   wilayah kota  
3.    Kel.Pancuran Dewa,  � pelayanan kesehatan skala sub  � SLTP/SLTA   Habil    

    Pancuran Pinang, Aek   wilayah kota  � Puskesmas         

     Manis, Pancuran Bambu  � pendidikan dasar, menengah,  � Bank 
     Kec. Sibolga Selatan   tinggi    
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No. 
  Hirarki Pusat   

Lokasi 
   

Fungsi 
   

Arahan Kegiatan   Kegiatan         
                 
                  

          � Perdagangan skala lingkungan   
� SD, SLTP       

Kawasan Jalan Ketapang 
  

� pendidikan dasar, menengah 
  

          � Puskesmas 4.   PL Sibolga Ilir  Kel. Sibolga Ilir Kec.   � Pelayanan kesehatan sub   
       

� Tempat penjemuran ikan       Sibolga Utara    lingkungan   
           

� Pasar lingkungan           � Pusat perikanan nelayan   
               

   
PL Angin 

  Kawasan Jl. Gereja Kel.   
� pendidikan dasar dan menengah 

  
� SD, SLTP, SLTA 5.     Angin Nauli Kec. Sibolga     

  

Nauli 
    

� Pelayanan kesehatan lingkungan 
  

� Puskesmas pembantu      Utara     
                

   
PL Huta 

  Kawasan di Jl. DI   � Perdagangan skala Lingkungan   � SD 

6. 
    PanjaitanKelurahan Huta   

� Pendidikan dasar 
  

� Pasar lingkungan   Tonga-tonga   Tonga-tonga Kec. Sibolga     
       

� Pusat Kesehatan skala lingkungan 
  

� Pustu       Utara     
      Kawasan Jalan   � pendidikan dasar dan menengah    � Pasar lingkungan    

PL Pancuran 
   

� 
 

7. 
    Sisingamangaraja Kel.   Pelayanan kesehatan skala    

� SD, SLTP, SLTA   Gerobak   Pancuran Gerobak Kec.    lingkungan    
           

� Puskemas       Sibolga Kota   � Perdagangan skala lingkungan    
      

Kawasan Jalan Horas Kel. 
  � pendidikan dasar   � Pasar lingkungan  

   PL Pancuran     � Pelayanan kesehatan skala   � SD  

8.     Pancuran Pinang Kec.      
  

Pinang 
     

lingkungan 
  

� Puskesmas pembantu 
 

    
 Sibolga Sambas       

       

� 
 

       

Perdagangan skala lingkungan 
     

               

      Kawasan Jalan KH Ahmad   
� pendidikan dasar, menengah dan 

     
      Dahlan Kel. Pancuran     � SD, SMP, SMK 

9. 
  PL Pancuran   Bambu Kec. Sibolga   

� 
atas   

� Pasar lingkungan   Bambu   Sambas dan Kel. Aek   Perdagangan skala lingkungan   
         

� Pustu       Manis Kec. Sibolga   � Pusat Kesehatan skala lingkungan   
      Selatan           

   
PL Aek 

  Kawasan Jalan Jend.    � pendidikan dasar, menengah   � SD, SLTP 

10. 
    Sudirman Kel. Aek    

� Pusat kesehatan skala lingkungan 
  

� Pustu   Parombunan   Parombunan Kec. Sibolga      
        

� Industry 
  

� Industri ramah lingkungan       Selatan      
      Kaw. Jalan Kutilang Kel.    � pendidikan dasar   � SD 

11. 
  

PL Aek Habil 
 Aek Habil dan Kel. Aek    

� Perdagangan skala lingkungan 
  

� Pasar Lingkungan    Muara Pinang Kec. Sibolga      
         

� Pusat kesehatan skala lingkungan 

  

� Puskemas pembantu 
      Selatan      
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 Peta 2.1 Peta Rencana Sistem TataPelayanan Kota  Sibolga 
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o Pola Ruang Kawasan Lindung 

Jenis pemanfaatan ruang kawasan lindung yang terdapat di Kota Sibolga mencakup 

lahan seluas 502,62 hektar atau 43,64 % dari seluruh wilayah daratan Kota Sibolga. 

Kawasan lindung tersebut terdiri dari :  

1. Kawasan hutan lindung  

2. Kawasan mangrove (hutan bakau)  

3. Kawasan perlindungan setempat  

4. Kawasan ruang terbuka hijau kota  

5. Kawasan hutan kota  

6. Kawasan cagar budaya  

7. Kawasan rawan bencana  

 

o Pola Ruang Kawasan Budidaya 

Jenis pemanfaatan ruang yang tercakup dalam kawasan budidaya perkotaan atau 

kawasan terbangun kota yang akan dikembangkan di Kota Sibolga hingga tahun 2036 

meliputi :  

a. kawasan peruntukan perumahan; 

b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;  
c. kawasan peruntukan perkantoran;  

d. kawasan peruntukan pariwisata;  

e. kawasan peruntukan pertanian;  

f. kawasan peruntukan perikanan;  

g. kawasan peruntukan industri;  

h. kawasan terbuka non hijau kota  

i. kawasan ruang evakuasi bencana;  

j. kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal; dan  

k. kawasan peruntukan lainnya.  
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Peta 2.2 Peta Rencana Pola Ruang Kota Sibolga 
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o Kawasan Strategis 

• Kawasan Strategis Ekonomi 

Kawasan Strategis Ekonomi, merupakan kawasan yang memiliki potensi dan prospek 

untuk menjadi pusat aktifitas ekonomi wilayah kota karena memiliki komoditas 

unggulan yang dapat dikembangkan dalam skala besar serta memiliki akses ke jaringan 

prasarana utama wilayah. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kota 

Sibolga adalah : 

a. Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara di Labuhan Angin – Tapanuli Tengah, 

Sibolga; 

g. Kawasan wisata Pulau Poncan Ketek, Pulau Poncan Gadang dan Pulau Panjang; 

h. Kawasan pangkalan pendaratan ikan pinggir pantai di Kelurahan Pancuran Bambu, 

Kelurahan Aek Manis dan Kelurahan Aek Habil; 

i. Kawasan industri di Kecamatan Sibolga Sambas, Kelurahan Aek Muara Pinang dan 

Kelurahan Aek Habil; 

j. Kawasan pergudangan di Kelurahan Hutabarangan; 

k. Kawasan Pelabuhan Penyeberangan di Kelurahan Aek Manis dan Kawasan 

Pelabuhan Utama Sibolga di Kelurahan Pancuran Dewa 

l. Pengembangan kawasan wisata water front city Kelurahan Kota Baringin, Kelurahan 

Pasar Belakang dan Kelurahan Simare-mare; dan 

m. Pengembangan kawasan pangkalan pendaratan ikan di Kelurahan Aek Manis, 

Kelurahan Aek Habil, Kelurahan Pancuran Pinang dan Kelurahan Pancuran Bambu. 

 

• Kawasan Strategis Sosial Budaya 

Kawasan strategis sosial-budaya adalah kawasan yang memiliki nilai budaya ataupun 

sosial serta memiliki peran strategis terhadap kegiatan sosial ataupun budaya pada 

suatu wilayah. Kawasan ini antara lain berupa kampung tradisional, gedung budaya, 

kawasan heritage (bangunan-bangunan bersejarah), kawasan bekas kerajaan baik yang 

masih aktif maupun tidak dan kawasan sejenis lainnya. Kawasan strategis dari sudut 

kepentingan sosial budaya di Kota Sibolga adalah : 

a. Kawasan Bangunan Lama di Kelurahan Pasar Belakang; 

b. Kawasan Tangga Seratus di Kelurahan Pasar Baru; 
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c. Kawasan Pemerintahan Kota di Kelurahan Simare-mare dan Kelurahan Kota 

Baringin; dan 

d. Kawasan Pusat Olah Raga di Kelurahan Aek Parombunan. 

 

• Kawasan Strategis Lingkungan Hidup 

Kawasan strategis yang berkaitan dengan aspek lingkungan adalah : kawasan yang 

memiliki nilai strategis memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, keunikan 

alam bahari, peran ekologis dan penyelamatan lingkungan kota dan mengantisipasi 

bencana longsor dan banjir. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup 

di Kota Sibolga adalah : 

a. Pelestarian kawasan pulau-pulau kecil meliputi : Pulau Poncan Ketek, Pulau Poncan 

Gadang, Pulau Panjang dan Pulau Babi. 

b. Pemulihan dan pelestarian hutan kota pada kawasan Perbukitan Tor 

Simarbarimbing di Kelurahan Simare-mare dan Kelurahan Angin Nauli, Tangga 

Seratus di Kelurahan Pasar Baru, kawasan perbukitan Ketapang di Kelurahan Sibolga 

Ilir, Kelurahan Huta Tonga-tonga, Kelurahan Huta Barangan, Kelurahan Pancuran 

Gerobak, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kelurahan Pancuran Dewa dan Kelurahan 

Aek Manis; 

c. Pemulihan dan pelestarian sempadan pantai pada kawasan reklamasi. 
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Peta 2.4 Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Sibolga 
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2.4 Tinjauan Kebijakan Sektoral 

2.4.1 SPPIP Kota Sibolga 

Sesuai dengan kajian kondisi dan kebutuhan pembangunan permukiman dan 

infrastruktur di Kota Sibolga telah disarikan dalam 5 isu permukiman di Kota Sibolga 

yaitu: 

1. Kepadatan penduduk terbanyak > 150 jiwa/Ha (dari luas total administrasi) 

2. Pada lahan yang dapat dikembangkan (RTRW) :  Kepadatan penduduk rata-

rata menjadi : 199 jiwa/Ha (terpadat 339 jiwa/Ha) 

3. Kepadatan bangunan rata-rata 55 unit/Ha (beberapa kelurahan  70-100 unit/Ha) 

4. Ketersediaan lahan pembangunan baru sangat terbatas 

5. Ekspansi pada lahan rawan bencana dan lahan ilegal: 

• Lahan lereng 

• Lahan reklamasi 

• Lahan ilegal 

 

Berdasarkan tujuan dan isu yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan kebijakan 

pembangunan permukiman dan infrastruktur di Kota Sibolga ini sebagai berikut: 

1. Peningkatan ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau. 

2. Penyediaan lahan perumahan yang layak dan sesuai dengan rencana peruntukan 

tata ruang. 

3. Mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni  dan meningkatkan 

perekonomian penghuninya. 

4. Pemenuhan cakupan pelayanan air minum/air bersih secara merata dan 

berkelanjutan. 

5. Peningkatan akses masyarakat untuk memperoleh sanitasi lingkungan yang sehat 

6. Pengembangan kelembagaan dan pembiayaan pembangunan perumahan, 

permukiman dan infrastruktur. 

 

2.4.2 RPKPP Kota Sibolga 

Rencana Pembangunan Kawasan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (RPKPP)  

merupakan rencana aksi dalam jangka 5 tahun namun untuk mewujudkan sebuah kota 

hijau dengan konsep tepi sungai ini memerlukan pembangunan jangka panjang. Maka 
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dari itu RPKPP kota Sibolga ini juga menyiapkan konsep pembangunan terpadu dan 

meyeluruh sebagai acuan pembangunan dalam waktu 20 tahun.  Lebih lanjut tujuan 

pengembangan Tangkahan ini adalah: 

1. Untuk menciptakan kawasan pemukiman yang nyaman, sehat, bebas banjir dan 

ramah lingkungan dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai.  

2. Untuk memperbaiki kualitas fisik sungai yang sudah rusak dan menyiapkan 

kegiatan-kegiatan pelestarian sungai. 

3. Untuk menyediakan komponen pembangunan dan kegiatan-kegiatan sebagai 

peluang ekonomi kerakyatan. 

4. Untuk menggali, mengembangkan dan mempromosikan potensi budaya dan 

sejarah yang ada. 

5. Untuk menciptakan pemukiman yang baik sebagai struktur atau sistem yang 

mendidik masyarakat menjadi masyarakat yang tertib dan berbudaya.  

6. Untuk memberikan pendidikan formal dan informal guna meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menjada kelestarian alam dan 

lingkungan. 

7. Untuk memberikan fasilitas rekreasi bagi penduduk kota pada umumnya dimana 

kawasan ini diharapkan memiliki nilai dan fungsi rekreasional. 

 

Struktur ruang suatu kawasan adalah ibarat rangka dan sistem dasar yang membentuk 

arah dan penyebaran pengembangan suatu kawasan. Secara makro kawasan prioritas 

Tangkahan ini tidak terlepas dari struktur kota Sibolga khususnya dan struktur kawasan 

lintas kota pada umumnya. Bisa dikatakan kota Sibolga  berkembang tidak berdasarkan 

struktur dan pola ruang yang telah direncananakan melainkan tumbuh berkembang 

seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota dengan pola ruang mengikuti 

struktur ruang yang dibentuk oleh pantai, sungai dan jalan. Umumnya pemukiman 

berkembang tidak teratur di sepanjang pantai, sungai dan jalan.  

 

 Konsep struktur ruang Kawasan Prioritas Tangkahan masih berdasarkan pantai, 

sungai dan jalan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

1. Pantai menjadi wajah kota  dimana orientasi utama kawasan permukiman 

mengarah ke pantai. Hal ini diharapkan untuk meningkatkan apresiasi terhadap 
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pantai sebagai sumber kehidupan yang penting dan meningkatkan kesadaran dan 

usaha untuk melestarikan pantai. Kawasan pantai ini mulai dari kelurahan Pancuran 

Bambu lingkungan 2 hingga muara sungai Sihopo-hopo. 

2. Jalan K.H Ahmad Dahlan menjadi poros sekunder kawasan. 

3. Untuk kawasan di kelurahan Aek Manis lingkungan 1, bangunan sudah cukup 

tertata rapi dengan orientasi menghadap jalan K.H Ahmad Dahlan. Jalan-jalan 

lingkungan di kawasan-kawasan ini akan tetap dipertahankan sebagai struktur 

untuk pengembangan kawasan ke depan. Namun akan dilakukan perbaikan dan 

peningkatan kualitas jalan. 

4. Untuk kawasan di lingkungan 2 kelurahan Pancuran Bambu dimana struktur ruang 

sangat tidak beraturan dan tidak jelas sehingga pola penyebaran pemukiman ke 

depan akan semakin kacau. Kawasan ini akan dilakukan revitalisasi permukiman. 

 

 Beberapa strategi penanganan Pola ruang dalam kawasan prioritas Tangkahan adalah: 

1. Mempertahankan beberapa pemanfaatan ruang eksisting seperti kawasan 

perdagangan, pertokoan, perikanan serta kawasan pemukiman 

2. Perubahan fungsi dari kawasan Tangkahan milik pribadi  menjadi tempat wisata dan 

ruang terbuka hijau untuk kepentingan lingkungan dan sektor pariwisata yang pada 

akhirnya untuk kepentingan kota dan masyarakat luas. 

 

Secara garis besar pola ruang Kawasan Prioritas Tangkahan dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Kawasan pinggir pantai Tangkahan sebagai fungsi perikanan. 

2. Kawasan lingkungan 2 kelurahan pancuran bambu merupakan kawasan 

permukiman nelayan. 

3. Kawasan muara dan pinggir sungai Sihopo-hopo sebagai kawasan penghijauan dan 

wisata kuliner dan rekreasi. 

4. Kawasan di jalan K.H. Ahmad Dahlan sebagai kawasan perdagangan dan jasa. 

 

• Konsep Pengembangan dan Strategi Penanganan Perumahan   

Mempertimbangkan permasalahan-permasalan pemukiman di kawasan prioritas 

Tangkahan, konsep-konsep dasar penanganan dan pengembangan pemukiman adalah : 
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1. Penataan  Kawasan Permukiman 

Dilakukan pada kawasan permukiman nelayan yang kumuh dan padat pada 

lingkungan 2 kelurahan Pancuran Bambu dengan mempertahankan ciri khas 

perumahan nelayan di pesisir pantai yang kemudian diharapkan dapat memberikan 

wajah baru bagi kota Sibolga. 

2. Perbaikan Kawasan Permukiman 

Dilakukan untuk rumah-rumah tidak permanen yang kumuh, rusak, KDB 80%-100%, 

tidak sehat dan tidak layak huni namun terletak di lingkungan yang sudah cukup 

tertata rapi dan orientasi bangunan tertib menghadap jalan. Rumah-rumah ini 

menyebar di beberapa lingkungan seperti. di lingkungan 4 dan 8 kelurahan Aek 

Manis Pendanaan untuk perbaikan  dapat diperoleh melalui kredit perumahan ringan 

dan bantuan/subsidi untuk perbaikan rumah tidak layak huni dari pemerintah.  

3. Optimalisasi untuk Rumah Susun Sederhana Sewa 

Jumlah hunian di rumah susun sebanyak dua blok, 197 hunian tipe 36.Dilengkapi 

dengan fasilitas ruang terbuka hijau, fasilitas olah raga, parkir, ruang bersama, 

mushola dan kantor pengelola. Lokasi pembangunan rusunawa yang sedang berjalan 

di pinggir sungai Sihopo-hopo di lingkungan 4 kelurahan Aek Manis. 

Mensosialisasikan dan menghimbau kepada masyarakat sekitar untuk dapat 

menggunakan dan memanfaatkan fasilitas rusunawa yang telah tersedia, sehingga 

rusunawa tidak tersia-sia. 

 

2.4.3 Strategi Sanitasi Kota (SSK) Sibolga 

Kota Sibolga memiliki beberapa permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan 

lingkungan serta sanitasi yang buruk. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari 

persoalan kemiskinan yang mempunyai kaitan erat dengan persoalan sanitasi. 

Kemiskinan bisa menjadi penyebab buruknya akses dan layanan sanitasi yang tidak 

memadai, dimana hal ini akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan 

lingkungan yang pada gilirannya akan berdampak pada tingkat produktifitas 

masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah kota Sibolga untuk 

membenahi sanitasi. 
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Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam 

menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola 

hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sanitasi sering kali dianggap sebagai urusan pelengkap semata, sehingga sering 

termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan 

standar kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan 

keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu 

aspek pembangunan yang harus diperhatikan. 

 

Visi dan misi sanitasi telah dirumuskan untuk memberi arahan bagi pengembangan 

sanitasi Kota Sibolga dalam rangka mencapai visi misi kota. Untuk melihat bagaimana 

keterkaitan antara visi, misi Kota Sibolga dengan visi misi sanitasi dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

 

Tabel 2.2  Visi Misi Sanitasi Kota Sibolga Tahun 2016-2020 

VISI                  
KOTA 

SIBOLGA 
2011-2015 

MISI                     
KOTA SIBOLGA 

2011-2015 

VISI 
SANITASI  

KOTA 
SIBOLGA 

MISI SANITASI                                        
KOTA SIBOLGA 

Bersama kita  
membangun 
rakyat Sibolga 
yang sehat, 
cerdas, 
sejahtera dan 
beradab 

1. Mewujudkan 
pemerintahan yang 
demokratis, 
berkeadilan, 
transparan dan 
akuntabel 

2. Meningkatkan 
kualitas pelayanan 
kesehatan yang 
komprehensif, 
merata, berkualitas 
dan terjangkau bagi 
masyarakat serta 
meningkatkan 
pemahaman 
masyarakat tentang 
lingkungan sehat dan 
perilaku sehat   

3. Meningkatkan kualitas 
pelayanan pendidikan 
secara merata, 
bermutu, dan 
demokratis bagi 

Terwujudnya 
sanitasi Kota 
Sibolga yang 
bersih dan 
sehat melalui 
pembangunan 
dan 
peningkatan 
pelayanan 
sanitasi yang 
ramah 
lingkungan 
Tahun 2020  

MISI AIR LIMBAH DOMESTIK 

- Meningkatkan kesadaran serta partisipasi 
masyarakat dan pihak swasta  mengenai 
pengelolaan air limbah; 

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
sarana dan prasarana pengelolaan air 
limbah;  

- Terselenggaranya lembaga pengelolaan 
air limbah yang profesional dan 
berkelanjutan. 

MISI PERSAMPAHAN 

- Meningkatkan kesadaran serta partisipasi 
masyarakat dan pihak swasta mengenai 
pengelolaan persampahan secara mandiri dan 
ramah lingkungan; 

- Mengembangkan akses dan sarana 
prasarana pengelolaan persampahan; 

- Terselenggaranya lembaga pengelolaan 
persampahan yang profesional dan 
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masyarakat serta 
menyiapkan generasi 
muda yang siap 
menghadapi 
tantangan kemajuan 
zaman 

4. Meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat Sibolga 
melalui pertumbuhan 
ekonomi yang lebih 
merata, mengurangi 
pengangguran serta 
penataan ruang yang 
berwawasan 
lingkungan. 

5. Membangun kondisi 
daerah yang aman, 
tertib damai dengan 
menegakkan 
supremasi hukum dan 
HAM.  

berkelanjutan. 
 

MISI DRAINASE 

- Meningkatkan kesadaran serta partisipasi 
masyarakat dan pihak swasta  mengenai 
pengelolaan drainase; 

- Meningkatkan ketersediaan sarana dan 
prasarana pengelolaan drainase 
lingkungan yang layak dan terpelihara 
dengan baik; 

- Menyiapkan perencanaan pengembangan 
pengelolaan drainase yang terintegrasi 
dan komprehensif; 

- Terselenggaranya lembaga pengelolaan 
drainase yang profesional dan 
berkelanjutan. 

 
MISI PROMOSI HIGIENE DAN SANITASI 

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
petugas pemicu masyarakat berprilaku 
hidup bersih dan sehat; 

- Meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk berprilaku Hidup Bersih dan Sehat; 

- Memberdayakan masyarakat dalam 
peningkatan kualitas kesehatan 
lingkungan. 

 

 

• Tahapan Pengembangan Sanitasi 

Pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap 

kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan secara menyeluruh berdasarkan 

dokumen dokumen perencanaan yang telah ada. 

A. Sistem Air Limbah 

Dalam pengembangan wilayah Kota Sibolga (Draft RTRW Kota Sibolga), rencana 

pengembangan sistem pengelolaan air limbah di Kota Sibolga, meliputi: 

1. Pengembangan kapasitas pembuangan limbah dengan sistem on site komunal 

pada kawasan perumahan di Kelurahan Sibolga Ilir, Kelurahan Pasar Baru, 

Kelurahan Pasar Belakang, Kelurahan Pancuran Pinang, Kelurahan Aek Manis, 

Kelurahan Aek Habil dan Kelurahan Aek Muara Pinang; 
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2. Pengembangan sistem pembuangan air limbah komunal terutama di kawasan 

pinggiran pantai; 

3. Peningkatan kapasitas IPAL pada kawasan industri di Kecamatan Sibolga Selatan; 

4. Peningkatan kapasitas dua unit IPLT di Kelurahan Aek Parombunan; 

5. Pengembangan fasilitas pengolahan air limbah cair dari kegiatan pangkalan 

pendaratan ikan dan industri pengolahan ikan di Kelurahan Muara Pinang, 

Kelurahan Aek Manis, Kelurahan Pasar Belakang, Kelurahan Aek Habil, Kelurahan 

Pasar Baru, dan Kelurahan Sibolga Ilir; 

6. Pengembangan fasilitas pengolahan limbah padat dari kegiatan pangkalan 

pendaratan ikan menjadi bahan pakan ternak kawasan pangkalan ikan di 

Kelurahan Aek Manis dan Kelurahan Sibolga Ilir. 

 

B. Sistem Persampahan 

Agar pengelolaan persampahan di Kota Sibolga dapat tertangani maka disusun 

rencana (Draft RTRW Kota Sibolga) pengelolaan persampahan yang meliputi :  

1. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah di TPA Kabupaten Tapanuli Tengah 

yang menerapkan sanitary land fill 

2. Kerjasama bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk pengelolaan 

TPA Regional, serta pengaturan lintas pengangkutan di wilayah Kabupaten 

Tapanuli Tengah 

3. Memanfaatkan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan berdasarkan konsep 

daur ulang, pemanfaatan kembali, pengurangan; dan 

4. Menata pemanfaatan lahan di sekitar  kawasan TPA sebagai Buffer zone menjadi 

RTH dalam radius 500 meter. 

 

C. Sistem Drainase Lingkungan 

Sistem drainase Kota Sibolga secara keseluruhan dibagi ke dalam 12 sub drainase 

yang masing-masing memiliki hirarki jaringan drainase tersendiri. Rencana jaringan 

saluran drainase dibagi menjadi 3 bagian yaitu jaringan primer, jaringan sekunder 

dan jaringan tersier.  

a. Sistem saluran drainase primer yang menyalurkan air permukaan pada sub 

drainase masing-masing ke laut 
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b. Saluran drainase sekunder yang mengalirkan air permukaan dari lingkungan dan 

saluran tersier masuk ke setiap saluran primer.  

c. Sedangkan, rencana jaringan drainase tersier berupa saluran yang mengikuti 

jaringan jalan lingkungan menuju jaringan sekunder atau saluran primer. 

 

Berikut rencana pengembangan jaringan drainase Kota Sibolga (Draft RTRW Kota 

Sibolga), yaitu : 

a. Peningkatan sistem jaringan drainase di jalan K.H. Zainul Arifin, jalan MT Haryono, 

jalan Com. Yos Sudarso, jalan Bongsu Pasaribu, jalan Kapt. Tandean, jalan Buchari 

Koto, jalan Brigjen. Katamso, jalan Marganti Sitompul, jalan Srikandi, jalan Jend. A. 

Yani, jalan S. Parman, jalan Patuan Anggi, jalan Gabus, jalan Peralihan, jalan R. 

Suprapto, jalan Ubur-ubur, jalan Sonda Bowo Lase, jalan Sibolga Baru, jalan K.H. 

Ahmad Dahlan, jalan Camar, jalan Kader Manik, jalan Persatuan, jalan Imam Bonjol, 

jalan P. Diponegoro; 

b. Pengembangan saluran di jalan Com. Yos Sudarso, jalan M.H. Thamrin, jalan Kapt. 

Tandean, jalan P. Diponegoro, jalan Kuda Laut, jalan Gambolo  

c. Pemeliharaan Sungai Aek Doras, Sungai Aek Horsik dan Sungai Sarudik,  

d. Pengembangan saluran primer di daerah pantai yang meliputi : 

1. Saluran pembuangan drainase primer di jalan P. Diponegoro, jalan Rawang, 

jalan Elang, jalan Jati, kanal di jalan K.H. Ahmad Dahlan, jalan M Hutagalung,  

jalan D.E. ST. BungaranPanggabean 

2. Saluran pembuangan drainase di perairan laut (uikmounding) di Kelurahan 

Sibolga Ilir, Kelurahan Kota Baringin, Kelurahan Pasar Belakang, Kelurahan 

Pasar Baru, Kelurahan Pancuran Pinang, Kelurahan Aek Manis, Kelurahan Aek 

Habil 

e. pengembangan jaringan prasarana pengendalian banjir/genangan air pada kawasan 

rawan banjir di Kelurahan Aek Muara Pinang  Kecamatan Sibolga Selatan meliputi: 

 

1. Mengembangkan saluran ke Sungai Sarudik untuk membagi debit volume 

banjir di Kelurahan Aek Muara Pinang;  

2. Membangun tanggul di sisi timur Sungai Sarudik dan Sungai Sihopo-hopo untuk 

mencegah terjadinya luapan air sungai pada debit banjir; dan 
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3. Pengendalian pembangunan permukiman dan pemulihan muara Sungai Sarudik 

4. Pengendalian pemanfaatan daerah hulu Sungai Aek Doras, Sungai Aek Horsik 

dan Sungai Aek Parombunan. 

5. Kerjasama peningkatan saluran di Jalan Sisingamangaraja menuju Sungai 

Sarudik di perbatasan dengan saluran drainase Kabupaten Tapanuli Tengah. 

 

• Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik 

Perkembangan pembangunan yang cukup pesat memerlukan antisipasi pengelolaan agar 

tidak mencemari dan menurunkan kualitas lingkungan, terutama air tanah dan air 

permukaan. Untuk itu perlu disusun pentahapan pembangunan mulai dari jangka pendek, 

jangka menengah hingga pembangunan jangka panjang sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi pada masing-masing kawasan. Sesuai pembahasan Buku Putih Sanitasi 

(BPS), berdasarkan isu pokok sanitasi air limbah domestik, permasalahan mendesak 

sistem pengelolaan air limbah domestik di Kota Sibolga, sebagai berikut: 

1. Belum adanya sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi syarat sehingga air 

limbah berpotensi mencemari air tanah dan air permukaan, berdasarkan studi EHRA 

oleh Dinas Kesehatan Kota Sibolga tempat penyaluran buangan akhir tinja di Kota 

Sibolga sebesar 2,3 % masih menggunakan cubluk atau lobang tanah dan 32,3 % 

menggunakan tangki septik. Dari yang menggunakan tangki septik diperoleh data 

bahwa 20,5 % suspek tidak aman. 

2. Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah seperti Instalasi Pengelolaan Lumpur 

Tinja (IPLT) sudah ada tapi tidak memadai  dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah 

(IPAL) belum ada. Dari tingkat rumah tangga presentase kepemilikan Saluran 

Pembuangan Air Limbah (SPAL) di Kota Sibolga 66,3 % tidak memiliki SPAL dan 

akibatnya sebesar 33,8 % mengalami genangan, sedangkan dalam hal pencemaran 

50 % mengalami pencemaran karena SPAL. 

3. Tingkat kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan air limbah yang baik dan sehat 

masih rendah. Hal ini telihat pada tingkat kepemilikan SPAL yang rendahyang 

menunjukkan bahwa pengolahan Air Limbah Non Tinja (Grey Water)  tidak menjadi 

perhatian masyarakat. Kondisi ini juga disebabkan program sektor air limbah yang 
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berbasis masyarakat masih kurang, walaupun pada prakteknya animo masyarakat 

terhadap program-program pemberdayaan cukup baik.  

4. Bahwa hampir semua pengelolaan air limbah domestik di Kota Sibolga masih 

menggunakan on site system dengan tingkat teknologi sederhana, sementara 

pengelolaan dengan  berbasisoff site communal  masih belum berkembang. 

5. Belum ada kelembagaan yang kuat di dalam mengatur sistem pengelolaan air limbah 

atau sistem sanitasi, baik dilingkungan Pemerintah, masyarakat, maupun swasta. 

6. Belum adanya masterplan pengolahan air limbah domestik dan belum adanya data 

yang akurat mengenai penanganan air limbah di skala sekolah, fasilitas umum dan 

industri-industri skala RT. 

 

Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memecahkan permasalahan diatas 

adalah kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah, karakteristik tata guna lahan, serta 

resiko kesehatan lingkungan. Analisis yang dilakukan menghasilkan suatu peta yang 

menggambarkan zona dan sistem pengelolaan air limbah yang akan menjadi bahan untuk 

perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut memzonasi sistem pengelolaan air 

limbah. 

Berdasarkan kondisi tersebut serta memperhatikan faktor-faktor lain seperti rencana tata 

guna lahan dan kondisi tanah, maka sistem pengelolaan air limbah di Kota Sibolga dibagi 

ke dalam 3 zonasi sistem. Adapun pembagiannya tampak pada peta. 

Berdasarkan Pemetaan tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan 

sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut 

terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi 

kota dalam merencanakan pengembangan sanitasi.  

 

Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:  

• Zona 1 merupakan area dengan tingkat resiko relatif tinggi (indek ARS 3 & 4), kondisi 

topografi relatif berkontur dan  merupakan Kawasan Permukiman padat yang harus 

diatasi dengan pilihan system terpusat (off site) dalam jangka menengah. Zona ini 

mencakup kawasan perdagangan dan jasa sub wilayah kota di Kelurahan Pancuran 
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Kerambil dan Kelurahan Aek Muara Pinang dengan opsi teknologi off site system 

(system terpusat) skala komunal.  

• Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko sanitasi  dapat diatasi  dalam jangka 

menengah dengan perubahan perilaku dan oleh karena merupakan daerah 

kepadatan penduduk sedang (peri urban) maka pemilihan system nya adalah on site 

individual dengan pendekatan septick tank komunal. 

• Zona 3, merupakan area rural (kepadatan rendah) yang dapat diatasi dalam jangka 

pendekdengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui pilihan system 

setempat (on site) dalam skala rumah tangga (household based). Dengan opsi 

teknologi Jamban berseptick tank dan MCK ++ dan penanganan untuk perubahan 

perilaku dengan pemicuan (CLTS). 
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Peta 2.5 Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Sistem On Site 
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• Tahapan Pengembangan Persampahan 

Sesuai pembahasan Buku Putih Sanitasi (BPS), berdasarkan isu pokok sanitasi 

persampahan, permasalahan mendesak sistem pengelolaan persampahan di Kota 

Sibolga. Adapun pokok-pokok permasalahan pengelolaan persampahan di Kota Sibolga, 

sebagai berikut : 

• Penambahan Jumlah Timbulan sampah 

 Penambahan Jumlah penduduk, laju industri dan komsumsi masyarakat secara umum 

berdampak pula pada karakteristik dan  produksi sampah. 

• Penambahan secara kuantitas (volume) tidak disertai dengan penambahan jumlah 

sarana dan prasarana persampahan. Sedangkan secara karakteristik sampah, 

banyaknya penggunaan sampah plastik, kertas , produk berbahaya (B3) tidak disikapi 

dengan baik oleh instansi pengelola sampah.  

• Praktek Pengolahan sampah 3R ditengah masyarakat belum terlaksana dengan baik 

dikarenakan pengetahuan dan manfaat pengelolaan sampah 3R belum sepenuhnya 

diketahui oleh masyarakat.  

• Penanganan sampah ditingkat masyarakat berdasarkan studi EHRA sebagian besar 

tidak melakukan pengolahan yakni 83,2 % dan pengolahan yang tidak memadai 

sebesar 21,5 %. 

• Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Hutabarangan di kecamatan Sibolga Utara belum 

memadai dikarenakan sepmitnya lokasi lahan yang hanya 1,65 Ha, sehingga tidak 

efisien dalam melakukan pelayanan. 

• Lembaga yang bersifat sebagai regulator belum ada sedangkan lembaga operator 

pengelolaan persampahan masih belum maksimal. Masih lemahnya penindakan 

kepada pihak-pihak yang mencemari lingkungan dari praktek pengelolaan sampah. 

• Partispasi swasta dan masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan 

persampahan. Pihak swasta hanya terlibat sebatas penyediaan sarana sedangkan 

untuk meminimalisir sampah sejak dari sumbernya belum terlibat. 

• Belum adanya dokumen perencanaan seperti master plan persampahan, business plan 

persampahan, yang dibutuhkan untuk merencanakan program peningkatan 

pengelolaan persampahan sesuai dengan visi dan misi daerah serta arah 

pengembangan pembangunan Kota Sibolga. 

31 | B A B  I I  
 



 
Dokumen RP2KPKP Kota Sibolga 

• Belum optimalnya penangan sampah pasar, sampah-sampah medis dari Rumah Sakit 

dan puskesmas. Terutama perlakuan sampah medis masih diperlakukan sama dengan 

sampah rumah tangga. 

 

Penentuan target pelayanan persampahan di Kota Sibolga lebih ditekankan pada 

pengelolaan sampah perkotaan. Untuk daerah perbukitan peningkatan layanan 

persampahan lebih ditekankan pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan 

masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Kebutuhan 

penanganan persampahan dikelompokkan menurut wilayah pelayanan. Terdapat 2 

(dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan, yaitu tata 

guna lahan/klasifikasi wilayah (BDD & permukiman) dan kepadatan penduduk. Kedua 

kriteria tersebut sangat berhubungan dengan aktivitas penghuninya yang akan 

mempengaruhi perhitungan jenis dan volume timbulan sampah.  

Dari hasil analisis yang didasarkan pada kedua kriteria tersebut maka didapatkan 

tahapan pengembangan persampahan sebagai berikut: 

Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:  

• Zona 1 merupakan area pusat pelayanan tingkat kota serta  Kawasan Permukiman 

padat & Perdagangan (CBD) yang harus ditangani secara jangka pendek . Zona ini 

mencakup kawasan perkotaan  di Kelurahan Angin Nauli, Simare-mare dan Pasar 

Belakang dengan opsi pengembangan pelayanan persampahan hingga 100% dengan 

metode pengumpulan langsung (Lingkungan-TPS-TPA) serta pelayanan penyapuan 

jalan (street sweeper) dan pengolahan sampah 3R  pada lokasi-lokasi publik seperti 

pasar, pusat pertokoan, terminal , dan lain lain. 

• Zona 2, merupakan area rural (kepadatan rendah) yang dapat diatasi dalam jangka 

pendek ke menengah dengan pilihan system penanganan sampah dengan cakupan 

pelayanan lebih 70% dengan metode tidak langsung (TPS-TPA) . Pengolahan sampah 

yang berbasis Rumah Tangga dan berbasis masyarakat. Dengan opsi teknologi 

penyediaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah sementara 3R di pusat-

pusat layananan kawasan (PPK). 
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• Zona 3, merupakan area penanganan jangka menengah ke panjang, umumnya berada 

diarea-area peri urban dan bukan fungsi pelayanan jasa dan perdagangan dengan 

pelayanan persampahan seperlunya. Pada area ini dikembangkan pengolahan sampah 

di sumbernya berskala rumah tangga. Dengan program penunjang sosialisasi 

pengolahan sampah yang ramah lingkungan tetap digalakkan. 

 

o Tahapan Pengembangan Drainase Lingkungan 

Pengembangan sub sektor drainase memerlukan analisis yang tepat untuk menentukan 

pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Berbagai 

permasalahan mengharuskan pemerintah untuk mengklasifikasikan setiap kawasan ke 

dalam beberapa zona prioritas agar pengembangan sistem drainase dapat berjalan 

dengan efektif dan berkesinambungan dalam mengatasi permasalahan drainase 

lingkungan. 

Sesuai pembahasan Buku Putih Sanitasi (BPS), permasalahan mendesak sistem 

pengelolaan drainase di Kota Sibolga, sebagai berikut: 

1. Dokumen perencanaan drainase secara komprehensif dan terintegrasi belum ada 

sehingga perlu segera menyusun masterplan drainase yang menjadi acuan 

pembangunan sektor drainase. 

2. Masyarakat masih menjadikan drainase sebagai tempat pembuangan dan 

pembakaran sampah, berdasarkan study EHRA sebesar 12,8%. Dibeberapa titik 

terdapat pendangkalan penampang drainase yang disebabkan oleh sedimentasi 

lumpur atau sampah, hal ini dikarenakan tingkat pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat masih minim. 

3. Pengerukan drainase tidak dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. 

4. Regulasi sektor sanitasi khususnya drainase belum ada baik yang mengatur tentang 

layanan secara teknis operasional maupun retribusi. 

5. Partispasi swasta dan masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan 

persampahan. Pihak swasta hanya terlibat sebatas penyediaan sarana sedangkan 

untuk meminimalisir sampah sejak dari sumbernya belum terlibat. 

6. Kondisi topografi  daerah Kota Sibolga yang padat pemukiman cukup menyulitkan 

dalam mengadakan suatu perencanaan teknis drainase dalam skala kota. 
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7. Lemahnya sistem kelembagaan pengelolaan drainase lingkungan di Kota Sibolga yang 

terlihat pada lemahnya penyusunan perencanaan, minimnya penganggaran yang 

berujung pada terbatasnya penyediaan prasarana drainase, lemahnya sosialisasi, dan 

rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase. 

8. Pelayanan drainase belum menjangkau seluruh lingkungan permukiman baik di 

daerah perdesaan maupun perkotaan, sistem drainase lingkungan belum tertata dan 

dikelola dengan baik 

Untuk menentukan  wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kelurahan dan lingkungan, maka 

disusunlah prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini 

disusun berdasarkan beberapa kriteria seleksi yaitu: Kepadatan Penduduk, Klasifikasi 

Wilayah (Perkotaan), Peruntukan Wilayah serta Resiko Kesehatan Lingkungan. Kondisi 

topografi lahan/wilayah Kondisi wilayah yang rawan terhadap banjir. 
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Peta 2.6 Peta Tahapan Pengembangan Persampahan 
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Peta 2.7 Peta Tahapan Pengembangan Drainase 
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2.4.4 RISPAM Kota Sibolga 

Berdasarkan Permen PU No. 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan 

SPAM : untuk mendapatkan suatu perencanaan yang optimum, maka strategi 

pemecahan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan air minum di suatu daerah 

diatur sebagai berikut : 

• Pemanfaatan air tanah dangkal yang baik 

• Pemanfaatan kapasitas belum terpakai atau idle capacity 

• Pengurangan jumlah air tak berekening (ATR) 

• Pernbangunan baru, (peningkatan produksi dan perluasan sistem) 

 

o Pengembangan SPAM Kota Sibolga 

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan air Kota Sibolga, diperoleh gambaran hingga 

tahun 2022 kebutuhan air masih dapat dipenuhi dari kapasitas terpasang saat ini, yakni 

sebesar 300 L/dt, tetapi karena PDAM Tirta Nauli saat ini juga melayani kec. Sarudik di 

kabupaten Tapanuli Tengah dengan sekitar 2.000 pelanggan (30 L/dt), dan adanya 

penurunan debit air pada saat kemarau, maka kebutuhan air menjadi tidak terpenuhi 

untuk cakupan pelayanan 90% penduduk kota Sibolga. 

Kebutuhan air kota Sibolga hingga tahun 2032 diproyeksikan sebesar 326 L/dt, jika 

masuk untuk Kec.Sarudik menjadi 405 L/dt, dengan demikian diperlukan tambahan 

produksi air sebesar 100 L/dt, sedangkan untuk jangka menengah hingga tahun 2022 

diperlukan tambahan produksi air sebesar 67 L/dt. 

Adanya pelayanan air minum PDAM Tirta Nauli ke wilayah Kec. Sarudik ini merupakan 

kondisi historis sebelum terjadinya pemekaran wilayah. 

Pengembangan SPAM baru untuk memenuhi kebutuhan air Kota Sibolga ini tidak dapat 

dipenuhi dari sistem bukan jaringan perpipaan, tetapi harus dipenuhi dari sistem 

jaringan perpipaan. Dengan tidak adanya air baku di wilayah Kota Sibolga, maka 

pengembangan SPAM baru diharapkan melalui kerjasama antar wilayah dengan pola 

SPAM Regional. 
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Rencana program pembangunan SPAM kota Sibolga diarahkan untuk mengantisipasi 

akses aman air minum 100% pada tahun 2019/2020 adalah : 

 Pembangunan WTP baru 

 Pengadaan pompa 

 Pembangunan Boster Pump 

 Penggantian Pompa 

 Pengadaan dan pemasangan meter induk 

 Pemasangan meter induk distribusi 

 Pembangunan jembatan pipa 

 Pengadaan dan pemasangan pipa 

 Penggantian genset 

 Pemasangan wash out 

 Pemasangan air valve 

 Pemasangan sambungan baru 

 Pengadaan mobil tanki 

 Pengadaan daya listrik PLN 

 Penyuluhan 

 Pembuatan DED 

 

2.4.5 RIPPDA/RIPOW Kota Sibolga 

Berdasarkan analisis dan isu pokok pengembangan pariwisata Kota Sibolga pada 

bab sebelumnya, maka Strategi pengembangan produk pariwisata di Kota Sibolga 

ada empat unsur yang menjadi acuan dalam pengembangannya yaitu: 

1. Melihat posisi strategis kota Sibolga dengan beberapa daerah/kabupaten yang 

berdekatan dengan Kota Sibolga. 

2. Melihat tren pengembangan pariwisata secara global. 

3. Melihat tren permintaan pasar wisatawan. 

4. Melihat kearifan lokal dan karakteristik potensi serta objek dan daya tarik 

wisata yang dimiliki Kota Sibolga. 
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o Strategi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata 

Berdasarkan dari identifikasi dan analisis, bahwa potensi serta objek dan daya tarik 

wisata alam yang menjadi utama untuk dikembangkan sebagai wisata bahari dan 

resort dalam rangka strategi pengembangan produk pariwisata Kota Sibolga. Potensi 

serta objek dan daya tarik wisata alam yang harus dilakukan pengembangannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Objek dan Daya Tarik Wisata Pulau Poncan 

Pengembangan dari pada objek dan daya tarik wisata Pulau Poncan yaitu 

pengembangan untuk wisata resort terapung dengan memiliki beberapa fasilitas 

seperti caffe terapung, dan restoran terapung serta fasilitas 

pemancingan.Pengembangan Pulau Poncan sebagai wisata resort dengan konsep 

alami (natural) dan berwawasan lingkungan. 

2. Bukit TOR Simarimbing 

Pengembangan dari pada objek dan daya tarik wisata Bukit TOR Simarimbing 

yaitu pengembangan untuk wisata resort di atas bukit dengan memiliki beberapa 

fasilitas seperti caffe dan restoran. Pengembangan Bukit TOR Simarimbing 

sebagai wisata resort dengan konsep alami (natural) dan berwawasan lingkungan. 

 

o Strategi Pengembangan Fasilitas Wisata 

1. Pengembangan Akomodasi 

Pengembangan hotel yang ada di Kota Sibolga dari sisi kuantitas sudah cukup 

memadai, akan tetapi yang perlu dilakukan pengembangannya dari sisi kualitas 

seperti keindahan, kebersihan, pelayanan dan fasilitas dalam hotel. 

2. Pengembangan Restoran dan Rumah Makan 

Pengembangan restoran dan rumah makan yang ada di Kota Sibolga lebih 

diarahkan pada kualitas seperti kebersihan, kesehatan, pelayanan, dan keindahan 

serta fasilitas. 

3. Pengembangan Toko Cenderamata 

Pengembangan toko cenderamata diarahkan pada yaitu: 

 Penjualan cenderamata khas dari pada kota Sibolga (kearifan lokal). 

 Menciptakan persaingan yang sehat di antara pedagang cenderamata.  

 Menjaga kualitas cenderamata. 
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 Menjaga kebersihan. 

 Memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen (wisatawan). 

4. Pengembangan Bank dan Tempat Penukaran Uang 

Pengembangan Bank dan tempat penukaran uang lebih di arahkan pada fasilitas dan 

pelayanan yang baik terhadap konsumen (wisatawan). 

5. Pengembangan Rumah Sakit/Puskesmas 

Pengembangan rumah sakit/puskesmas lebih diarahkan pada yaitu: 

 Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan. 

 Pengembangan SDM (Dokter dan Perawat). 

 Memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. 

6. Pengembangan Pusat Insformasi 

Pengembangan pusat informasi lebih diarahkan pada pelayanan dan fasilitas dalam 

memberikan informasi. 

7. Pengembangan Fasilitas Keamanan 

Keamanan merupakan faktor utama yang dibutuhkan oleh wisatawan di suatu 

daerah tujuan wisata. Oleh karena itu pengembangan pelayanan kemanan di kota 

sibolga lebih diarahkan pada yaitu: 

 Kerjasama antara kepolisian, masyarakat dan instansi pemerintah yang terkait 

dalam mewujudkan keamanan di Kota Sibolga khususnya di setiap objek dan daya 

tarik wisata yang ada di Kota Sibolga. 

 Penggunaan seragam petugas keamanan pariwisata. 

 Pembangunan pos keamanan di setiap objek dan daya tarik wisata 
 

Berdasarkan zonasi potensi Objek/Daya Tarik wisata telah ditetapkan 3 zona wisata di 

Kota Sibolga, maka Kawasan Pengembangan Pariwisata di Kota Sibolga dibagi menjadi: 

1. Kawasan Pengembangan Pariwisata 1, yaitu zona wisata bahari. 

2. Kawasan Pengembangan Pariwisata 2, yaitu zona wisata kota, sejarah, dan budaya. 

3. Kawasan Pengembangan Pariwisata 3, yaitu zona wisata pegunungan 
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2.4.6 RKPKP Kota Sibolga 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Strategi didefinisikan sebagai Langkah-langkah berisikan 

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi penangnan kumuh 

dirumuskan untuk menterjemahkan kebijakan penanganan permukiman kumuh ke 

dalam langkah-langkah riil dalam mewujudkan 0 Ha permukiman kumuh, 100% 

pemenuhan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan permukiman., sehingga 

pemerintah Kota Sibolga memiliki instrument yang lebih operasional dan implementif 

dalam penanganan permukiman kumuh sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

 

Perumusan strategi merupakan proses penyerapan, penurunan dan formulasi 

yangberbasis tujuan dan kebijakan penanganan permukiman kumuh. Upaya 

merumuskan strategi membutuhkan identifikasi terhadap perencanaan atas sasaran – 

sasaran yang dikehendaki yang merepresentasikan kebutuhan pembangunan 

permukiman dan infrastruktur dan pengembangan suatu kesatuan langkah – langkah 

yang terintegrasi untuk merealisasikan sasaran tersebut. 

 

Berdasarkan pemahaman ini, strategi pembangunan dalam RKP-KP ini disusun dengan 

mempertimbangkan beberapa hal berikut : 

A. Strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman 

yang telah ada di berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan penataan 

ruang yang berlaku; dan 

B. Rumusan tujuan 100 0 100 dan kebijakan penangnan permukiman kumuh; 

C. Kebutuhan penanganan permukiman dan infrastruktur permukiman, yang 
didasarkan pada rumusan isu strategis pembangunan permukiman dan 
infrastruktur; 
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Tabel 2.3 Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Sibolga 
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BAB III 

PROFIL PERMUKIMAN KUMUH KOTA 

3.1 Sebaran Permukiman Kumuh dan Delineasi Kawasan Kumuh  

Sesuai SK Penetapan Lokasi Perumahan dan permukiman Kumuh di Kota Sibolga Nomor : 

050/405/Tahun2018 telah ditentukan Kawasan Kumuh yang ditetapkan 14 kawasan 

permukiman kumuh dengan luas total 203,61 Ha (Dua Ratus Tiga koma Enam Satu) hektar  

berada pada 4 Kecamatan Kota Sibolga. Luasan Kumuh ini merupakan revisi SK Kumuh 

Walikota No : 600/217/2015, yang sudah dilakukan verifikasi yang mengacu data baseline 

KOTAKU. 
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3.1.1. Sebaran Permukiman Kumuh 

Sebaran permukiman kumuh kota Sibolga diperoleh berdasarkan data survey baseline 

dan pemetaan profil kumuh kota Sibolga. KotaSibolga memiliki wilayah seluas 10,77 Km2 

atau setara dengan 1.077 Ha, yang terbagi kedalam 4 (Empat) Kecamatan dan 17 

(Tujuh Belas) Kelurahan. 

Luas Kawasan kumuh kota Sibolga 18,9 % dari luas wilayah kota Sibolga, yang tersebar 

di 4 (Empat) kecamatan kota Sibolga berada di 14 (Empat Belas) Kelurahan, seperti 

terlihat pada tabel 3.1 berikut : 

TABEL 3.1 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh  
Di Kota Sibolga 

No. Kecamatan Kelurahan Lingk Luas 
Kumuh (ha) 

Total 
Skor 

Kategori Kumuh 

1. Sibolga Utara Angin Nauli   25,23 24 Kumuh Ringan 

      I 2,6 21 Kumuh Ringan 
      II 4,43 29 Kumuh Ringan 

Gambar 3.1 SK Kumuh Walikota Sibolga 
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      III 6,51 25 Kumuh Ringan 
      IV 7,14 29 Kumuh Ringan 
      V 4,55 28 Kumuh Ringan 

2. Sibolga Utara Sibolga Ilir   33,6 31 Kumuh Ringan 

      I 9,35 30 Kumuh Ringan 
      II 10,93 33 Kumuh Ringan 
      III 7,02 32 Kumuh Ringan 
      IV 3,12 33 Kumuh Ringan 
      V 1,13 29 Kumuh Ringan 
      VI 2,05 37 Kumuh Ringan 

3. Sibolga Utara Huta Tonga Tonga IV 6,8 19 Kumuh Ringan 

      IV 6,8 19 Kumuh Ringan 

4. Sibolga Utara Huta Barangan   9,37 26 Kumuh Ringan 

      I 1,02 23 Kumuh Ringan 
      II 3,07 35 Kumuh Ringan 
      III 4,49 33 Kumuh Ringan 
      IV 0,79 27 Kumuh Ringan 

5. Sibolga Kota Pancuran Gerobak   3,28 22 Kumuh Ringan 

      IV 1,2 23 Kumuh Ringan 
      V 2,08 30 Kumuh Ringan 

6. Sibolga Kota Pasar Belakang   11,88 33 Kumuh Ringan 

      I 0,81 20 Kumuh Ringan 
      II 3,2 20 Kumuh Ringan 
      III 3,47 20 Kumuh Ringan 
      IV 4,4 28 Kumuh Ringan 

7. Sibolga 
Sambas 

Pancuran Dewa   17,14 36 Kumuh Ringan 

      I 3,14 37 Kumuh Ringan 
      II 2,65 32 Kumuh Ringan 
      III 2,78 37 Kumuh Ringan 
      IV 8,57 35 Kumuh Ringan 

8. Sibolga 
Sambas 

Pancuran Kerambil   6,01 34 Kumuh Ringan 

      I 3,36 36 Kumuh Ringan 
      III 2,65 31 Kumuh Ringan 

9. Sibolga 
Sambas 

Pancuran Pinang   13,48 32 Kumuh Ringan 

      I 2,92 38 Kumuh Ringan 
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      II 3,45 32 Kumuh Ringan 
      III 3,27 31 Kumuh Ringan 
      IV 3,84 32 Kumuh Ringan 

10. Sibolga 
Sambas 

Pancuran Bambu   3,37 24 Kumuh Ringan 

      II 0,74 19 Kumuh Ringan 
      III 0,52 19 Kumuh Ringan 
      IV 1,43 29 Kumuh Ringan 
      V 0,68 33 Kumuh Ringan 

11. Sibolga 
Selatan 

Aek Habil   16,06 25 Kumuh Ringan 

      II 4,29 22 Kumuh Ringan 
      III 5,37 27 Kumuh Ringan 
      IV 3,24 40 Kumuh Ringan 
      VI 3,16 27 Kumuh Ringan 

12. Sibolga 
Selatan 

Aek Manis   5,26 21 Kumuh Ringan 

      II 4,15 27 Kumuh Ringan 
      VIII 1,11 27 Kumuh Ringan 

13. Sibolga 
Selatan 

Aek Muara Pinang   11,2 23 Kumuh Ringan 

      III 2,73 30 Kumuh Ringan 
      IV 5,49 37 Kumuh Ringan 
      VI 2,98 31 Kumuh Ringan 

14. Sibolga 
Selatan 

Aek Parombunan   40,93 24 Kumuh Ringan 

      I 3,14 38 Kumuh Ringan 
      II 4,61 20 Kumuh Ringan 
      III 4,81 22 Kumuh Ringan 
      IV 25,96 26 Kumuh Ringan 
      V 2,41 28 Kumuh Ringan 

TOTAL LUAS KUMUH  203,61 

Sumber:SK Kumuh Walikota Sibolga 2018 
 

3.1.2. Delineasi Kawasan Kumuh 

Delineasi adalah  penggambaran  hal  penting dengan garis dan lambang tertentu dalam 

peta. Delineasi permukiman kumuh adalah garis (membentuk poligon tertutup/berada 

dalam satu hamparan) yang menggambarkan batas permukiman kumuh. Delineasi 

4| B A B  I I I  
 



 
Dokumen RP2KPKP Kota Sibolga 

permukiman kumuh dapat mencakup sebagian, satu atau lebih lingkungan dalam satu 

kelurahan. Dalam satu desa/kelurahan dimungkinkan terdapat lebih dari satu delineasi 

permukiman kumuh, dengan catatan harus memenuhi syarat permukiman dan jarak 

satu delineasi dengan delineasi yang lain cukup jauh.  

 

Batas delineasi permukiman atau lingkup entitas perumahan dan permukiman kumuh 

kota Sibolga menggunakan batas administratif wilayah (batas kelurahan;  batas 

Lingkungan; dll) dan sebagian kecil kelurahan menggunakan Batas fisik yang nyata 

(jaringan jalan, jaringan rel kereta api, sungai, danau, dll). Jadi dalam menentukan 

deliniasi kawasan kumuh kota Sibolga menggunaan dua metode yaitu berdasarkan 

administratif dan batas fisik. 

 

Penggunaan metode batas administratif berdasarkan karakteristik wilayah dimana 

terdapat kepadatan kawasan permukiman sedangkan untuk metode batas fisik 

digunakan karena lokasi kelurahan memiliki kepadatan bangunan yang rendah. 

 

Untuk lebih jelas dapat disajikan dan peta berikut : 
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Peta 3.1 Peta Sebaran Delineasi Kumuh Kota 
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3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Sibolga Dan Gambaran Kelembagaan Lokal 

3.2.1 Profil Permukiman Kota Sibolga 

KotaSibolgasecara administrasi luaswilayah adalah 10,77 Km2atausetaradengan 1.077 Ha 

dan luasan kumuh kota Sibolga 18,9 % dari luas wilayah kota Sibolga. Berikut gambaran 

umum Kota Sibolga secara garis besar adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2Gambaran Umum Data Kelurahan Dan Hasil Survey Baseline 

No Indikator Survey Data 
Baseline 

1 Jumlah Kelurahan Program KOTAKU Kelurahan 17 

2 Jumlah Kelurahan Tidak Kumuh 3 

3 Jumlah Kelurahan Kumuh 14 
 

4 Jumlah Lingkungan 88 

5 Jumlah Lingkungan Kawasan Kumuh(ringan/berat) 51 

6 Luas Lokasi Kumuh (Ha) 203,61 
 

7 Jumlah Kepala Rumah Tangga 16.413 
 

8 Jumlah Kepala Keluarga (KK) 18.627 
 

9 Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR (KK) 10.494 
 

10 Jumlah Penduduk (Jiwa) 74.034 
 
 11 Laki-laki (Jiwa) 37.615 
 

12 Perempuan (Jiwa) 36.419 
 Sumber data:Data Baseline KOTAKU update tahun 2017 
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3.2.2 Luas Permukiman 

Luas Permukiman Kota Sibolga berdasarkan data baseline adalah 391,02 Ha sementara luas 

wilayah Kota Sibolga adalah1.077 Ha. Berikut tabulasi luas permukiman, Jumlah Total 

Bangunan, dan Kepadatan Bangunan Kota Sibolga. 

 

Tabel 3.3 Luas permukiman hasil survey Baseline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber data:Data Baseline KOTAKU update tahun 2017 

 

3.2.3  Total Luas Kawasan Kumuh dan Non Kumuh Kelurahan  

A. Total Luas 

• Kawasan Kumuh SK Walikota  : 203,61 Ha 

• Non Kumuh  SK Walikota    : 169,93 Ha 
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Tabel 3.4Luas Kawasan Kumuh dan Kawasan Non Kumuh Kelurahan 

N
o Kecamatan Kelurahan 

Luas 
Wilayah 

(Ha) 

LuasPermukima
n (Ha) 

LuasKawasanKumu
h (SK Walikota) 

(Ha) 

LuasKawasa
n Non 

Kumuh (SK 
Walikota) 

(Ha) 

1 

Sibolga 
Utara 

SibolgaIlir 78 33,6 33,60 - 
2 Simaremare 71 27,62 - 27,62 
3 Huta Tonga Tonga 40 18,65 6,80 11,85 
4 Hutabarangan 57 9,37 9,37 - 
5 AnginNauli 87 25,23 25,23 - 
6 

Sibolga Kota 

Kota Baringin 29 20,64 - 20,64 
7 PasarBelakang 108 11,88 11,88 - 
8 PasarBaru 46 18,83 - 18,83 
9 PancuranGerobak 90 27,6 3,28 24,32 

10 

Sibolga 
Sambas 

PancuranKerambil 33 11,74 6,01 5,73 
11 Pancuran Pinang 18 13,48 13,48 - 
12 PancuranDewa 52 17,14 17,14 - 
13 PancuranBambu 54 7,5 3,37 4,13 
14 

Sibolga 
Selatan 

AekManis 124 25,23 5,26 19,97 
15 AekHabil 61 22,16 16,06 6,10 
16 AekMuara Pinang 39 21,5 11,20 10,30 
17 AekParombunan 90 61,37 40,93 20,44 

Total 1077 373,54 203,61 169,93 

Sumber:Sibolga SK Kumuh 2018  

 

3.2.4. Penduduk Kawasan Kumuh 

 Jumlah Penduduk Jiwa  : 47.098 Jiwa 

 Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 11.997 KK 

 KomposisiPenduduk : 

- Laki-laki    : 23.703Jiwa 

- Perempuan   : 23.395Jiwa 

 Jumlah Penduduk Miskin/MBR :7.000 RT 

Sumber data:Data Baseline KOTAKU update tahun 2017 

3.2.5. Letak dan Tipologi Permukiman Kumuh 

Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud, terdiri dari: 

a. Diatas air; 
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b. Di tepi air; 

c. Di dataran rendah; 

d. Di perbukitan; dan 

e. Di daerah rawan bencana. 

Secara umum, pembagian tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat 
dijelaskan sebagai berikut.  

 
Tabel 3.5. Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 

NO TIPOLOGI LOKASI 

1.  perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di atas air  

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

2.  perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di tepi air  

perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang 
berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, 
waduk dan sebagainya), namun berada di luar 
Garis Sempadan Badan Air.  

3.  perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di dataran 
rendah  

perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang 
berada di daerah dataran rendah dengan 
kemiringan lereng < 10%.  

4.  perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di 
perbukitan  

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

5.  perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di daerah 
rawan bencana  

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

 

Tipologi permukiman kumuh di kota Sibolga terbagi 4 (empat), antara lain :  

1. Tipologi permukiman kumuh di atas air, yaitu : kelurahan Sibolga Ilir, kelurahan 

Simaremare, kelurahan Pasar Belakang, kelurahan Pancuran Pinang, kelurahan 

Pancuran Bambu, kelurahan Aek Manis, dan kelurahan Aek Habil. 

2. Tipologi permukiman kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, yaitu: Sebagian 

kelurahan Angin Nauli, kelurahan Hutabarangan, sebagian kelurahan Aek Manis, dan 

sebagian kelurahan Aek Muara Pinang. 

3. Tipologi permukiman kumuh di dataran rendah, yaitu : Sebagian kelurahan Simaremare, 

kelurahan Pasar Baru, kelurahan Kota Baringin, sebagian kelurahan Pancuran Gerobak, 

Sebagian kelurahan Pancuran Kerambil, Sebagian kelurahan Pancuran Dewa,sebagian 
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kelurahan Aek Manis dan kelurahan Aek Muara Pinang. 

4. Tipologi permukiman kumuh di perbukitan, yaitu : kelurahan Hutabarangan, kelurahan 

Angin Nauli, kelurahan Huta Tonga Tonga, sebagian kelurahan Simaremare, sebagian 

kelurahan Pancuran Gerobak, sebagian kelurahan Pancuran Kerambil, sebagian 

kelurahan Pancuran Bambu, sebagian kelurahan Aek Manis, dan Kelurahan Aek 

Parombunan. 

 

3.3 Profil Kawasan Permukiman Kumuh di 14 Kelurahan Kota Sibolga SK Walikota 

Profil kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kota Sibolga sebanyak 14Kelurahan adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11| B A B  I I I  
 



 
Dokumen RP2KPKP Kota Sibolga 

3.3.1 Kelurahan Angin Nauli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 Profil Permukiman Kelurahan Angin Nauli 
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3.3.2 Kelurahan Sibolga Ilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.3 Profil Permukiman Kelurahan Sibolga Ilir 
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3.3.3 Kelurahan Huta Tonga Tonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.4 Profil Permukiman Kelurahan Huta Tonga Tonga 
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3.3.4 Kelurahan Hutabarangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.5 Profil Permukiman Kelurahan Hutabarangan 
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3.3.5 Kelurahan Pancuran Gerobak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.6 Profil Permukiman Kelurahan Pancuran Gerobak 
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3.3.6 Kelurahan Pasar Belakang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.7 Profil Permukiman Kelurahan Pasar Belakang 
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3.3.7 Kelurahan Pancuran Dewa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.8 Profil Permukiman Kelurahan Pancuran Dewa 
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3.3.8 Kelurahan Pancuran Kerambil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.9 Profil Permukiman Kelurahan Pancuran Kerambil 
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3.3.9 Kelurahan Pancuran Pinang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.10 Profil Permukiman Kelurahan Pancuran Pinang 
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3.3.10 Kelurahan Pancuran Bambu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.11 Profil Permukiman Kelurahan Pancuran Bambu 
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3.3.11 Kelurahan Aek Habil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.12 Profil Permukiman Kelurahan Aek Habil 
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3.3.12 Kelurahan Aek Manis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.13 Profil Permukiman Kelurahan Aek Manis 
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3.3.13 Kelurahan Aek Muara Pinang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.14 Profil Permukiman Kelurahan Aek Muara Pinang 
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3.3.14 Kelurahan Aek Parombunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.15 Profil Permukiman Kelurahan Aek Parombunan 
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3.4 Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi  

3.4.1 Skala Prioritas Penanganan 

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang 

digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh. Kriteria ini berdasarkan Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016 

Tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria 

kekumuhan ditinjau dari : 

A. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung,  

 Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung mencakup: 

1. Ketidakteraturan Bangunan, Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi 

bangunan gedung pada perumahan dan permukiman: 

a) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), 

yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan 

pada suatu zona; dan/atau; 

b) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok 

lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas 

lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.  

Tingkat Kepadatan Bangunan Yang Tinggi Yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan 

Rencana Tata Ruang. 

2. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan 

rencana tata merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan 

permukiman dengan : 

a) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 

dan/atau 

b) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau 

RTBL. 

3. Ketidaksesuaian Terhadap Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 
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Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan gedung merupakan kondisi 

bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan 

persyaratan: 

a) pengendalian dampak lingkungan; 

b) pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, di atas dan/atau 

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

c) keselamatan bangunan gedung; 

d) kesehatan bangunan gedung; 

e) kenyamanan bangunan gedung; dan 

f) kemudahan bangunan gedung. 

Semua persyaratan di atas secara prinsip semestinya sudah tercantum dalam IMB atau 

persetujuan sementara mendirikan bangunan, oleh karena itu penilaian ketidaksesuaian 

persyaratan teknis bangunan gedung dapat merujuk pada kedua dokumen perizinan 

tersebut. 

 

B. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan; 

Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan mencakup: 

1) Jaringan Jalan Lingkungan Tidak Melayani Seluruh Lingkungan Perumahan atau 

Permukiman 

Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau 

permukiman merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau 

permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan. 

2) Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan Buruk 

Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk merupakan kondisi sebagian atau 

seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.  

 

C. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum.  

Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum mencakup : 

1) Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum 

Ketidaktersediaan akses aman air minum merupakan kondisi dimana masyarakat 

tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak 

berbau, dan tidak berasa. 

27| B A B  I I I  
    



     
Dokumen RP2KPKP Kota Sibolga 

2) Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum Setiap Individu Sesuai Standar Yang 

Berlaku Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu merupakan 

kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan 

atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari. 

 

D. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan 

1) Drainase Lingkungan Tidak Mampu Mengalirkan Limpasan Air Hujan Sehingga 

Menimbulkan  Genangan 

Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga 

menimbulkan genangan merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan 

tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan 

tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun. 

2) Ketidaktersediaan Drainase 

Ketidaktersediaan drainase merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau 

saluran lokal tidak tersedia. 

3) Tidak Terhubung dengan Sistem Drainase Perkotaan 

Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan merupakan kondisi dimana 

saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga 

menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan. 

4)Tidak Dipelihara Sehingga Terjadi Akumulasi Limbah Padat dan Cair di Dalamnya 

Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya 

merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik 

berupa: 

a. pemeliharaan rutin; dan/atau 

b. pemeliharaan berkala. 

5) Kualitas Konstruksi Drainase Lingkungan Buruk 

Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk merupakan kondisi dimana kualitas 

konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau 

penutup atau telah terjadi kerusakan. 

 

E. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah 

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah mencakup: 
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1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Standar Teknis Yang Berlaku 

Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku 

merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan 

atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari 

kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara 

individual/domestik, komunal maupun terpusat. 

2) Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis 

Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis 

merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan 

atau permukiman dimana : 

a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;atau 

b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat. 

 

F. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan 

Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan mencakup: 

1) Prasarana dan Sarana Persampahan tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis 

Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 

merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan 

perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut: 

a. Tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah 

tangga; 

b. Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala 

lingkungan; 

c.  Gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan 

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

2) Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis 

Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis merupakan 

kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau 

permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Pewadahan dan pemilahan domestik; 

b. Pengumpulan lingkungan; 

c. Pengangkutan lingkungan; dan 
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d. Pengolahan lingkungan. 

3) Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Sehingga 

Terjadi Pencemaran Lingkungan Sekitar oleh Sampah, Baik Sumber Air Bersih, Tanah 

Maupun Jaringan Drainase  

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga 

terjadipencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah 

maupun jaringan drainase merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan 

prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa: 

a. Pemeliharaan rutin; dan/atau 

b. Pemeliharaan berkala. 

 

G. Kriteria Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran 

Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran mencakup ketidaktersediaan 

sebagai berikut: 

1) Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran Ketidaktersediaan prasarana 

proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis merupakan kondisi dimana 

tidak tersedianya: 

a.Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur 

dalam) maupun buatan (tangki air, kolam renang, reservoir air, mobil tangki air 

dan hidran); 

b.Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam 

kebakaran, termasuk sirkulasi saat pemadaman kebakaran di lokasi; 

c. Sarana komunikasi yang terdiri dari alat-alat yang dapat dipakai untuk 

pemberitahuan terjadinya kebakaran baik kepada masyarakat maupun kepada 

Instansi Pemadam Kebakaran; dan/atau 

d.  Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses. 

2) Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran 

Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran yang memenuhi persyaratan teknis 

merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang 

meliputi: 

a. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 

b. Kendaraan pemadam kebakaran; 
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c. Mobil tangga sesuai kebutuhan; dan/atau 

d. Peralatan pendukung lainnya. 

 

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh disesuaikan dengan ketentuan 

dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut: 

1) Aspek Kondisi Bangunan Gedung (rumah dan sarana perumahan dan/atau 

permukiman) 

a) Keteraturan Bangunan, Komponen keteraturan bangunan meliputi: 

1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal 

GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi 

jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka 

bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari 

bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi 

sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, 

jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line). 

2. Tinggi Bangunan 

Tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur 

dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau 

sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi. 

3. Jarak Bebas Antarbangunan 

Jarak bebas antarbangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara 

permukaanpermukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara dinding 

terluar yang berhadapan antara dua bangunan. 

4. Tampilan Bangunan 

Tampilan bangunan adalah ketentuan rancangan bangunan yang ditetapkan 

dengan mempertimbangkan ketentuan arsitektur yang berlaku, keindahan dan 

keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya 

5. Penataan Bangunan 

a .  Pengaturan blok, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam kawasan 

menjadi blok dan jalan, dimana blok terdiri atas petak lahan/kaveling dengan 

konfigurasi tertentu. 
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b. Pengaturan kaveling dalam blok, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam 

blok menjadi sejumlah kaveling/petak lahan dengan ukuran, bentuk, 

pengelompokan dan konfigurasi tertentu. 

c. Pengaturan bangunan dalam kaveling, yaitu perencanaan pengaturan massa 

bangunan dalam blok/kaveling. 

6. Identitas Lingkungan 

a. karakter bangunan, yaitu pengolahan elemen–elemen fisik bangunan untuk 

mengarahkan atau memberi tanda pengenal suatu lingkungan/bangunan, 

sehingga pengguna dapat mengenali karakter lingkungan yang dikunjunginya. 

b. penanda identitas bangunan, yaitu pengolahan elemen–elemen fisik 

bangunan/lingkungan untuk mempertegas identitas atau penamaan suatu 

bangunan sehingga pengguna dapat mengenali bangunan yang menjadi 

tujuannya. 

c. tata kegiatan, yaitu pengolahan secara terintegrasi seluruh aktivitas informal 

sebagai pendukung dari aktivitas formal yang diwadahi dalam 

ruang/bangunan, untuk menghidupkan interaksi sosial dan para pemakainya. 

7. Orientasi Lingkungan 

a. Tata informasi, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk 

menjelaskan berbagai informasi/ petunjuk mengenai tempat tersebut, 

sehingga memudahkan pemakai mengenali lokasi dirinya terhadap 

lingkungannya. 

b. Tata rambu pengarah, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk 

mengarahkan pemakai bersirkulasi dan berorientasi baik menuju maupun dari 

bangunan atau pun area tujuannya. 

c. Wajah Jalan 

d. Penampang jalan dan bangunan 

e. Perabot jalan 

f. Jalur dan ruang bagi pejalan kaki 

g. Elemen papan reklame 
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b) Tingkat Kepadatan Bangunan 

1.  KDB, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 

bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai. 

2 .  KLB, yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh lantai bangunan 

gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang dikuasai. 

 

c) Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 

 Komponen persyaratan teknis bangunan meliputi : 

1. Pengendalian Dampak Lingkungan Untuk Bangunan Gedung Tertentu bagi 

bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap 

lingkungan, termasuk di Dalamnya di luar bangunan rumah tinggal tunggal dan 

deret. Elemen pengendalian dampak lingkungan adalah Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya 

Pemantauan Lingkugan (UKL/UPL) 

a. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi 

proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau 

kegiatan. 

b. UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau 

Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 

usaha dan/atau kegiatan. 

2. Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air 

dan/atauprasarana/sarana umum yang dibangun dengan memperhatikan 

kesesuaian lokasi, dampak bangunan terhadap Lingkungan, mempertimbangkan 

faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna 

bangunan, dan memiliki perizinan. 

3 .  Persyaratan Keselamatan. 
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3.5 Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan Permasalahan Permukiman 

Kumuh 

3.5.1 Isu Permasalahan Permukiman Kumuh 

Banyak permasalahan perkotaan yang berakar pada kawasan permukiman, seperti 

tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, 

ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada 

akhirnya berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. 

Permasalahan yang ditimbulkan dari munculnya kawasan permukiman kumuh 

seperti lingkungan yang tidak sehat, pemanfaatan lahan ilegal, dan lain sebagainya 

tidak hanya berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun juga 

terhadap kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara 

umum. 

 

Belum efektifnya penanganan permukiman kumuh (khususnya dalam konteks 

perkotaan) hingga saat ini diakibatkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut : 

1. Tuntutan yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan permukiman dan 

infrastruktur permukiman perkotaan belum didasarkan pada kebijakan dan 

strategi pembangunan yang memadai, tepat sasaran dan berskala kota serta 

berbasis kawasan; 

2. Belum adanya strategi penanganan dan pentahapan baik dalam tahapan 

kegiatan maupun kawasan penanganan pada program penanganan 

permukiman kumuh skala kota;  

3. Kebijakan untuk meningkatkan pembangunan kota kurang memperhatikan 

kebutuhan penanganan kawasan kumuh, karena pembangunan kota lebih 

berfokus pada upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian serta 

pembangunan infrastruktur skala kota dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat perkotaan secara umum; 

4. Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang menjadi 

tugas dan wewenang pemerintah daerah (UU No. 1/2011) belum diimbangi 

dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal kapasitas SDM dan 

pembiayaan; dan 
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5. Terdapat ketidaksinkronan antar instansi di daerah dalam menentukan 

kebijakan penanganan terutama penentuan lokasi dan bentuk penanganan 

yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. 

6. Belum terakomodasinya kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan 

perekonomian yang berkelanjutan (livelihood) di permukiman kumuh. 

7. Kondisi existing lapangan yang juga mempengaruhi, antara lain : 

a. Sumber pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;  

b. Kesiapan lahan yang tersedia untuk pembangunan; 

c. Kesiapan masyarakat dalam mendukung program penanganan kumuh; 

d. Komitmen pemerintah kota; 

e. Kebijakaan pemerintah kota. 

 

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada tersebut, diperlukan beberapa 

pertimbangan, antara lain:  

1. Bahwa dalam penanganan permukiman kumuh memerlukan adanya arahan 

yang jelas hingga ke tataran teknis operasional dan selaras dengan arah 

pengembangan kota; 

2. bahwa dalam penanganan permukiman kumuh diperlukan arahan yang 

didasarkan pada kebutuhan kawasan dan berorientasi pada penanganan akar 

masalahnya; 

3. bahwa penanganan permukiman kumuh perlu diselenggarakan secara terpadu 

dan berkelanjutan, dengan memuat unsur pencegahan dan peningkatan 

kualitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 

4. bahwa dalam pengembangan kota dan kawasan permukiman perkotaan 

terdapat kebutuhan untuk merumuskan rencana pencegahan dan peningkatan 

kualitas permukiman kumuh yang mampu mendukung dan mengintegrasikan 

seluruh strategi sektoral yang terkait. 

5. Bahwa perlu ada pelaku yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan 

kegiatan-kegiatan dimaksud. 
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3.5.2 Kebutuhan Penanganan Permukiman Kumuh 

alam perwujudannya, kebutuhan akan arahan kebijakan dan strategi pencegahan dan 

penanganan kualitas permukiman kumuh perkotaan ini tidak hanya menjadi tugas 

Pemerintah (pusat) melainkan juga menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kota. 

Sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah terjadi 

transformasi peran pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah menjadi aktor utama 

dalam pembangunan daerah, termasuk dalam melaksanakan rencana tata ruang dan 

rencana pembangunan yang menjadi induk bagi pembangunan di bidang permukiman 

perkotaan. Dengan adanya peran ini, maka arahan kebijakan dan strategi pencegahan 

dan penanganan kualitas permukiman kumuh perkotaan yang dirumuskan oleh 

pemerintah kota Sibolga harus terpadu dan sinergi dengan rencana tata ruang (RTRW) 

dan rencana pembangunan (RPJP dan RPJM). 

 

Kebutuhan penanganan dalam dokumen perencanaan ini adalah program dan kegiatan 

terkait dengan infrastruktur permukiman perkotaan, yang terdiri atas: 

 Kondisi fisik bangunan hunian; 

 Aksesibilitas lingkungan; 

 Kondisi drainase lingkungan; 

Gambar 3.16  Skema Strategi Pembangunan  
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 Tercukupinya kebutuhan air minum; 

 Kondisi pelayanan air limbah; 

 Kondisi pengelolaan persampahan dan; 

 Kondisi proteksi kebakaran. 

 

Selain fokus pada infrastruktur permukiman kumuh perkotaan, program dan kegiatan 

yang disusun dapat juga mencakup infrastruktur bidang lainnya yang dibutuhkan di 

dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti : 

 Ruang Terbuka Hijau (RTH),  

 Peningkatan penghidupan masyarakat melalui kegiatan ekonomi.  

 Dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses penilaian terhadap kawasan kumuh 

ada beberapa pertimbangan lain yaitu kejelasan status lahan, kesesuaian dengan 

rencana tata ruang, nilai strategis lokasi, kepadatan penduduk, dan kondisi sosial 

ekonomi budaya masyarakat.  

 

Beberapa fokus objek lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing 

kawasan permukiman kota. Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka kota 

Sibolga sudah seharusnya memiliki instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas 

permukiman kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua 

aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, 

maupun partisipasi publik. Selain itu, instrumen yang dimaksud sebaiknya dapat 

menjadi acuan bagi penerapan program penanganan yang ada. Terkait dengan hal ini, 

program-program yang diselenggarakan mengacu pada kebutuhan untuk menjawab 

strategi yang telah dirumuskan dan skala prioritasnya. Selain itu, program yang 

dikembangkan dapat mendukung terwujudnya tujuan dan kebijakan pembangunan 

permukiman pada kota Sibolga secara umum. 
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BAB IV  

KONSEP DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 
PERMUKIMAN KUMUH 

 

Permasalahan permukiman kumuh perkotaan yang terdapat di Kota Sibolga pada dasarnya 

terjadi karena pertumbuhan fisik kawasan permukiman yang tidak terkendali akibat kebutuhan 

rumah dan ruang aktivitas lainnya yang tinggi, hingga melebihi daya dukung lingkungannya. 

Adanya Rumah Tidak Layak Huni dan  ketidak teraturan bangunan, menyebabkan jarak antar 

bangunan dan lebar jalan lingkungan tidak/kurang memenuhi standar lingkungan hunian yang 

sehat. Rendahnya sirkulasi udara, kurangnya penyinaran matahari dan minimnya Ruang 

Terbuka Hijau. Tentunya  jelas tidak ramah terhadap lingkungan yang sehat. Perilaku dan 

kesadaran masyarakat yang kurang terhadap kesehatan lingkungan, menyebabkan buruknya 

penanganan sanitasi (limbah rumah tangga) di permukiman. Sebagain besar penduduk 

memang sudah mempunyai jamban sendiri, namun kondisi dilapangan menunjukkan bahwa 

buangan limbah rumah tangga, baik itu grey water maupun black water langsung dialirkan ke 

sungai/ saluran drainase terdekat. 

 

Kondisi ini semakin memperburuk terjadinya pencemaran lingkungan, apalagi masih banyak 

penduduk yang menggunakan air sumur dangkal dan mata air sebagai sumber air bersih untuk 

mandi, cuci maupun memasak. Limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai dan 

saluran drainase secara cepat/lambat akan meresap ketanah dan mencemari sumber-sumber 

air bersih yang ada. Di sisi lain, tumbuhnya permukiman dengan kondisi bangunan yang 

kurang/tidak layak huni (RTLH) di kawasan pinggiran kota, yang pada umumnya adalah area-

area marginal di pinggiran/bantaran sungai. Permukiman ini sebagian besar dalam kondisi 

bahwa bangunan RTLH, serta kurangnya akses air bersih, drainase lingkungan yang buruk, 

penanganan sampah belum terorganisir dengan baik, sanitasi lingkungan yang buruk dan 

kondisi jalan lingkungan yang rusak/ masih jalan tanah/ batu. 
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Diagram dihalaman berikut menggambarkan penyebab timbulnya  permukiman kumuh 

perkotaan di Kota Sibolga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Identifikasi Penyebab Permukiman Kumuh Kota Sibolga  
Sumber: Hasil Analisa Tim, 2018  

 
 

4.1. Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kota 

Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di Kota 

Sibolga  dirumuskan berdasarkan Kondisi faktual dan isu strategis permukiman kumuh 

di Kota Sibolga serta kebijakan penanganan permukiman kumuh hasil Overview  dari 

kebijakan yang telah disusun pada kajian-kajian sebelumnya. Perumusan konsep dan 

strategis pencegahan serta peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di Kota 

Pemukiman 
Kumuh Kota 
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Sibolga  secara rinci dapat di lihat pada Tabel IV.1 dan Gambar 4.3. Konsep dan Strategi 

Pencegahan dan Peningkatan permukiman Kumuh Lingkup Kota Sibolga  

 

4.2. Strategi Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Sampai Dengan 

Pencapaian Bebas Kumuh Dalam Lingkup Kota Sibolga 

Tujuan dan  kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh Kota Sibolga  

dirumuskan dengan melihat arah kebijakan pembangunan dan penataan ruang Kota 

Sibolga  terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh,  kondisi  eksisting  

kawasan permukiman kumuh, isu strategis kawasan permukiman kumuh, dan 

kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh. 

Gambar 4.2 
 Skema Perumusan Tujuan, Kebijakan, Strategi dan Program Penanganan  

 Kawasan Permukiman Kumuh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan dan  kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh  yang  telah  

dirumuskan, akan  dijabarkan  ke  dalam  strategi penanganan kawasan permukiman 

kumuh, yang   kemudian   akan   dirumuskan   dalam bentuk program penanganan 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 
 KOTA SIBOLGA 

KONDISI EKSISITING KAWASAN  
PERMUKIMAN KUMUH 

ISU STRATEGIS KAWASAN  
PERMUKIMAN KUMUH 

KEBUTUHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KUMUH 
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kawasan permukiman kumuh. 

 

Sebagaimana dicanangkan oleh Ditjen. Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat  yaitu  gerakan 100-0-100, dengan maksud pemenuhan 100% akses 

air minum, 0% luasan permukiman kumuh perkotaan, dan pemenuhan 100% akses 

sanitasi, dimana hal ini tercantum pula dalam RPJMN 2015-1019. Amanah tersebut 

diterjemahkan ke dalam Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman 

Kumuh Perkotaan, yang bertujuan memperbaiki kualitas lingkungan hunian di kawasan 

permukiman kumuh melalui pendekatan sektoral ke-Cipta Karya-an. Untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut, diperlukan perencanaan yang dirangkum dalam 

bentuk kegiatan penanganan permukiman kumuh. Perencanaan ini dilaksanakan oleh 

pemerintah kabupaten dengan melibatkan masyarakat. 

 

Perumusan strategi penanganan dan skenario pelaksanaan kegiatan sampai dengan 

pencapaian kota bebas kumuh untuk Kota Sibolga di awali dengan analisis SWOT. 

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) adalah  suatu alat yang 

digunakan untuk mengkaji strategi implementasi suatu  rencana atau kebijakan.  

Dengan SWOT maka alternatif-alternatif strategik  dalam suatu keputusan perencanaan 

atau kebijakan dapat disusun dengan  cara   menganalisis   interaksi   faktor   internal   

maupun   faktor   eksternal lingkungan atau kawasan yang direncanakan. Di dalam 

SWOT ada empat  elemen matriks SWOT yaitu kekuatan, kelemahan, ancaman dan 

peluang. Kekuatan dan kelemahan termasuk faktor internal sedangkan peluang dan 

ancaman adalah faktor eksternal. Prinsip dasar analisis SWOT adalah  bahwa   

memanfaatkan   peluang   untuk   mengatasi   kekurangan   dan  menggunakan kekuatan 

untuk memperlemah ancaman atau tantangan  yang sifatnya eksternal. 

 

Sasaran analisis SWOT ini adalah untuk melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan 

peluang  di Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Sibolga dalam suatu konteks 

perencanaan ruang, Adapun  faktor internal (kekuatan, kelemahan) dan faktor eksternal 

(peluang, ancaman)   yang   teridentifikasi   dari   berbagai   aspek   kawasan   yang 

direncanakan dijelaskan sebagai berikut : 
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KEKUATAN 

a. Permukiman kumuh mempunyai nilai strategis ekonomi yang diminati masyarakat 

untuk bermukim dan beraktivitas; 

b. Berada dan berkembang di pusat-pusat pertumbuhan  yang strategis; 

c. Kawasan permukiman kumuh berada di lokasi kritis dari segi kelestarian lingkungan 

yang penting untuk segera ditangani; 

d. Permukiman kumuh berpotensi untuk menjadi semakin padat dan kumuh yang perlu 

segera ditangani. 

KELEMAHAN 

a. Sebagian kecil kawasan tidak legal baik dari segi peruntukan zonasi tata ruang maupun 

kepemilikan lahan (berada di bantaran/ atas sungai/ saluran) 

b. Keterbatan lahan/ ruang permukiman; 

c. Tingginya harga lahan; 

d. Keterbatasan daya beli masyarakat (rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat) 

PELUANG 

a. Adanya dukungan pemerintah dalam menciptakan kawasan permukiman yang sehat 

dan baik. 

b. Kawasan permukiman berkembang disekitar pusat perkotaan dan perekenomian tiap 

kecamatan sehingga dapat menjadi pusat perhatian penanganan. 

c. Beberapa kawasan permukiman memiliki karakateristik yang khas dan nilai strategis. 

d. Berada di kawasan yang berpotensi berkembang pesat. 

TANTANGAN 

a. Permasalah pendangkalan drainase oleh buangan sampah dan lumpur karena 

rendahnya pemahaman masyarakat pada lingkungan sehat; 

b. Pencemaran sungai dan saluran drainase yang berpotensi mencemari sumber-sumber 

air bersih non SPAM seperti sumur dangkal dan mata air; 

c. Pola hidup masyarakat yang kurang sadar akan lingkungan permukiman 

d. Perilaku pemukim pendatang yang cenderung berperilaku kumuh dan tidak peduli 

terhadap lingkungan 
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Tabel 4.1 
Perumusan Kebutuhan Penanganan, Konsep dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Lingkup Kota Sibolga  

 

No. 
Kondisi Faktual 

dan Isu 
Strategis 

Perkotaan 
  Lokasi  

Kebijakan 
Penangan 

Permukiman 
Kumuh Hasil 

Overview 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 

Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

1 
  

Berkembangnya 
Permukiman di 
lahan yang 
tidak sesuai 
dengan 
peruntukannya 
  

a. 

Kawasan 
Sekitar 
Pesisir 
(kecamatan 
Sibolga 
Utara, 
Sibolga 
Kota, 
Sibolga 
Sambas 
dan Sibolga 
Selatan 

• Pembuatan 
Regulasi 
Tentang Bats 
Permukiman 

• Pengendalian 
Pengembang
an 
Permukiman 
Sekitar Pantai 

Memperketat 
Perinjinan 
Bangunan 
dan 
Pembinaan 
Masyarakat 
dalam 
Pengelolaan 
Lingkungan 

Penataan dan 
Perbaikan 
Lingkungan 
sekitar Pantai 

Penegakan 
Peraturan 
Pemanfaatan 
Ruang di 
Sekitar tepi 
Pantai 

Pemuggaran 
kawasan tepi 
pantai 

Sosialisasi 
Peraturan 
Daerah terkait 
Perijinan 
pemanfaatan 
ruang di Tepi 
Pantai 

Perbaikan dan 
Rehabilitasi 
Kawasan Tepi 
Pantai 

b. 

Kawasan 
Pinggiran 
Sungai 
(Kecamatan 
Sibolga 
Utara, 
Sibolga 
Kota dan 
Sibolga 
Selatan) 

• Pembuatan 
Regulasi 
Tentang Bats 
Permukiman 

• Revitalisasi 
Kawasan 
Sempadan 
Sungai 

Memperketat 
Perijinan 
Bangunan  dan 
Pengawasan 
Secara Berkala 

Pembongkaran 
Bangunan dan 
Perbaikan 
Lingkungan 
sempadan 
sungai 

Penegakan 
Peraturan 
Pemanfaatan 
Ruang di 
Sekitar 
Sempadan 
Sungai 

Peremajaan 
kawasan 
sempadan 
sungai 

Implementasi  
pengendalian 
serta  sosia-
lisasi peraturan 
teknis 
kawasan 
sempadan 
sungai 

Penataan dan 
Perbaikan 
Lingkungan si 
sempadan 
sungai 

c. 

Kawasan 
Kaki Bukit ( 
Kecamatan 
Sibolga 
Utara, 

• Pembuatan 
Regulasi 
Tentang Bats 
Permukiman 

• Pengendalian 

Memperketat 
Perinjinan 
Bangunan dan 
Pembinaan 
Masyarakat 

Penataan dan 
Perbaikan 
Lingkungan 
Kaki Bukit 

Penegakan 
Peraturan 
Pemanfaatan 
Ruang di kaki 
Bukit 

Pemuggaran 
kawasan kaki 
bukit 

Sosialisasi 
Peraturan 
Daerah terkait 
Perijinan 
pemanfaatan 

Perbaikan dan 
Rehabilitasi 
Kawasan kaki 
bukit 
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Dokumen RP2KPKP Kota Sibolga 

No. 
Kondisi Faktual 

dan Isu 
Strategis 

Perkotaan 
  Lokasi  

Kebijakan 
Penangan 

Permukiman 
Kumuh Hasil 

Overview 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 

Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

Sibolga 
Kota, 
Sibolga 
Sambas, 
Sibolga 
Selatan) 

Pengembang
an 
Permukiman 
Sekitar  Bukit 

dalam 
Pengelolaan 
Lingkungan 

ruang di kaki 
bukit 

2 

Munculnya 
Kantong-
kantong kumuh 
akibat 
perkembangan 
yang tidak 
terkendali 

a. 

Kawasan 
Per-
mukiman 
yang 
berada di 
kaki bukit 

Penataan 
Kawasan 
Permukiman dan 
Perbaikan 
Infrastruktur 

Regulasi 
Penataan ruang 
melalui 
Penyusunan 
RDTRK 
Kawasan 
perkotaan, dan 
Peraturan 
Zonasi  

Perbaikan 
Lingkungan 
dan 
peningkatan 
Kualitas 
infrastruktur 

Penegakan 
Peraturan Ijin 
Bangunan dan 
Pengawasan  

Perbaikan  
Lingkungan 
Pemukiman 
dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Penetapan 
Regulasi dan 
Sosialisasi 
Peraturan 
Daerah terkait 
Perijinan 
pemanfaatan 
ruang 

Penataan ruang 
dan peningkatan 
infrastruktur 
kawasan  
pemukiman yang 
berada dikaki 
bukit  

3 

Bangunan 
rumah dengan 
kondisi 
konstruksi tidak 
layak huni 

  
Seluruh 
kawasan 
pemukiman 
kumuh  

Peningkatkan 
kualitas 
pemukiman dan 
fasilitas 
penunjangnya 

Pembinaan 
masyarakat dan 
pengawasan ijin 
Pembangunan 
sesuai 
persyaratan 
Teknis Tata 
Bangunan dan 
lingkungan 

Peningkatan 
Kualitas 
Bangunan 
Rumah menjadi 
layak huni 

Pengawasan 
dan 
Pengendalian 
Pembangunan 
Sesuai dengan 
Peraturan Tata 
Bangunan dan 
Lingkungan 

Pemugaran 
dan rehabilitasi 
infrastruktur 
permukiman 

Sosialisasi 
Peraturan 
Mendirikan  
Bangunan 
sesuai 
persyaratan 
teknis dan 
sehat  

Perbaikan dan 
peningkatkan 
kualitas 
permukiman  
kumuh menjadi 
permukiman  
layak huni  
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Dokumen RP2KPKP Kota Sibolga 

No. 
Kondisi Faktual 

dan Isu 
Strategis 

Perkotaan 
  Lokasi  

Kebijakan 
Penangan 

Permukiman 
Kumuh Hasil 

Overview 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 

Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

4 

Terdapat 
Jaringan Jalan 
Kota yang 
menjadi akses 
ke kawasan 
pemukiman 
mengalami 
kerusakan  

  

Kecamatan 
Sibolga 
Sambas 
dan Sibolga 
Selatan 

Perbaikan dan 
Peningkatan 
kualitas 
Infrastruktur 
Perkotaan 

Pemantauan 
dan Pemili-
haraan Secara 
Berkala 
terhadap 
Kondisi dan 
Kualitas jaringan 
jalan 

Peningkatan 
Kualitas Jalan 
lengkap 
dengan fasilitas 
pendukung 
sesuai dengan 
standar teknis 

Penerapan 
peraturan 
mengenai 
bobot Kenda-
raan yang me-
lintasi jalan 
dan Pemeliha-
raan Jalan Se-
cara Berkala 

Perbaikan 
Kualitas 
Jaringan Jalan 

Sosialisasi 
Peraturan 
pemanfaatan 
ruang dan 
Mendirikan  
Bangunan di 
sekitar jaringan 
jalan provinsi 

Rehabilitasi 
Jaringan Jalan 

5 

Adanya daerah-
daerah 
tergenang pada 
saat turun hujan 
dikarenakan 
kondisi sistem 
drainase yang 
rusak dan tidak 
terkoneksi 
dengan Sistem 
Jaringan 
Perkotaan 

  

Kecamatan 
Sibolga 
Kota dan 
Sibolga 
Selatan 

Pengembangan 
sistem Jaringan 
Drainase yang 
terkoneksi 
dengan sistem 
jaringan 
perkotaan 

Pembinaan 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan dan 
pemeliharaan 
lingkungan serta 
Pemeliharaan  
jaringan 
drainase secara 
berkala 

Pemeliharaan 
dan Optimali-
sasi sistem 
drainase yang 
ada dan pem-
bangunan 
jaringan 
drainase baru 

Pemantauan 
dan 
Pemeliharaan 
Saluran 
drainase 
secara berkala 

Pembangunan 
dan Perbaikan 
sistem Saluran 
drainase  

Pemberdayaan 
masyarakat 
dalam 
kemampuan 
Pemeliharaan 
Jaringan 
drainase 

Rehabilitasi dan 
Pengembangan 
saluran Drainase 
perkotaan 

6 

Belum 
Terpenuhinya 
air bersih 
terutama air 
minum secara 
merata 

  

Daerah 
permukiman 
di 
perbukitan 
yang belum 
terjangkau 
jaringan 
PDAM 

Optimalisasi dan 
pengembangan 
jaringan 
Distribusi  

pemantauan 
dan 
Pemeliharaan 
Jaringan Pipa 
Distribusi secara 
berkala  

Optimalisasi 
jaringan pipa 
yang ada dan 
Pengembangan 
jaringan 
distribusi 
Lingkungan 

Pemantauan 
atau 
pengawasan  
terhadap 
tingkat 
kebocoran Air 
Bersih  

Pemugaran 
dan rehabilitasi 
jaringan 
distribusi pipa 
air bersih  

Pemberdayaan 
masyarakat 
dalam 
manajemen 
pelayanan air 
bersih  

Pengembangan 
Jaringan Pipa 
distribusi air 
minum 
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Dokumen RP2KPKP Kota Sibolga 

No. 
Kondisi Faktual 

dan Isu 
Strategis 

Perkotaan 
  Lokasi  

Kebijakan 
Penangan 

Permukiman 
Kumuh Hasil 

Overview 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 

Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

7 

Sistem 
Pembuangan 
Limbah Rumah 
Tangga 
(sanitasi) tidak 
memenuhi 
persayaratan 
teknik dan 
belum terlayani  
sistem yang 
terhubung 
dengan 
septiktank  

  
Seluruh 
Kawasan 
Pemukiman 
Kumuh  

Pengembangan 
sistem 
pengelolaan 
sanitasi 
lingkungan dan 
penyediaan 
IPAL komunal. 

Pembinaan 
masyarakat 
dalam hidup 
sehat, 
pengetahuan 
dalam 
pengelolaan dan 
pemeliharaan 
lingkungan 
pemukiman 
agar sesuai 
dengan standar 
teknis 

Peningkatan 
kualitas  
sanitasi melalui 
pembangunan 
sistem 
septiktank 
individu dan 
Pembangunan 
IPAL Komunal 

Pemberdayaan 
Masyarakat 
dalam hidup 
sehat  

Pemugaran 
dan rehabilitasi 
sistem 
pengelolaan air 
limbah 

Sosialisasi  
Layanan 
sistem 
pengelolaan 
air limbah dan 
pemberdayaan 
masyarakat 
dalam hiduo 
sehat 

Peningkatan 
kualitas Septik 
tank individu 
masyarakat dan 
pengembangan 
IPAL komunal 

8 

Belum terlayani 
pengangkutan 
persampahan 
dari rumah 
tangga dan TPS 
menuju TPA 
serta 
terbatasnya 
ketersediaan 
sarana 
persampahan 

  

Daerah 
permukiman 
di pesisir 
pantai yang 
tidak 
mempunyai 
akses 
lengan 
lebar >1,5 
m  

Peningkatan 
Sistem 
manajemen 
Pengelolaan 
Sampah 
Perkotaan dan 
Penambahan 
sarana 
Pengangkutan 
Sampah 

Pembinaan 
masyarakat 
dalam hidup 
sehat sewrta 
Pemberdayaan 
masyarakat 
dalam tata cara 
sistem pengelo-
laan sampah 3 
R 

Penyediaan 
Sarana 
Pengangkutan 
Sampah, 
Penyediaan 
TPST 3 R 
Kelurahan dan 
Bak Sampah  

Pemberdayaan 
Masyarakat 
dalam hidup 
sehat  dan 
penegakan 
aturan sanksi 
dalam 
membuang 
sampah 
sembarangan 

Perbaikan 
Sistem 
Manajemen 
Pengelolaan 
sampah dan 
Penyediaan 
Sarana 
Pengangkutan 
Sampah 

Penetapan 
Regulasi 
Sistem 
Pengelolaan 
Sampah 
Perkotaan dan 
Pemberdayaan 
masyarakat 
mengenai 
pengelolaan 
sampah 3R 

Penyediaan 
Sarana 
Pengankutan 
sampah dan 
Pembangunan 
TPST 3 R  

9 
Terbatas jumlah 
Ruang Terbuka 
Hijau 

  
Seluruh 
kawasan 
permukiman 
kumuh  

Peningkatan dan 
Perbaikan 
Sarana  
Lingkungan 

Pembuatan 
Regulasi melalui 
Penyusunan 
RTH skala 
Kawasan dan 
Pemeliharaan 

Penataan dan 
peningkatan 
ruang terbuka 
publik  sebagai 
RTH 

Pengawasan 
dan 
Pengendalian 
pemanfaatan 
ruang  

Pemugaran 
dan rehabilitasi 
Ruang 
Terbuka Hijau 

Pemeliharaan 
RTH secara 
berkala 

Menyediakan 
dan 
Pengembangan  
RTH di 
lingkungan 
permukiman  
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Dokumen RP2KPKP Kota Sibolga 

No. 
Kondisi Faktual 

dan Isu 
Strategis 

Perkotaan 
  Lokasi  

Kebijakan 
Penangan 

Permukiman 
Kumuh Hasil 

Overview 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 

Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

secara bertahap 
RTH yang 
sudah ada 

10 

Sistem proteksi 
kebakaran 
belum tersedia 
pada setiap 
kawasan 

  
Seluruh 
kawasan 
permukiman 
kumuh  

Peningkatan dan 
Perbaikan 
Infrastruktur 

Penetapan 
Peraturan 
mengenai 
penanganan 
bahaya 
kebakaran pada 
kawasan 
permukiman 

Pembangunan 
dan 
Penyediaan 
sarana proteksi  
kebakaran 

 
pemberdayaan 
Masyarkat 
dalam 
pengetahuan 
terhadap 
proteksi 
kebakaran  

Perbaikan 
lingkungan dan 
penyediaan 
fasilitas 
kebakaran 

Penetapan 
Regulasi 
Sistem 
Proteksi 
Kebakaran dan 
Pemberdayaan 
masyarakat 
mengenai 
pentingnya 
proteksi 
terhadap 
bahaya 
kebakaran 

Mengembangkan 
Sistem Proteksi 
Kebakaran Skala 
Kawasan 
permukiman 
yang sederhana 
aplikatif dan 
inovatif  

Sumber: Data Baseline KOTAKU dan Hasil Analisis Tim, 2018 
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Kawasan Pesisir 
 

1. Kel.Sibolga Ilir 
2. Kel.Simare – mare 
3. Kel.Kotabaringin 
4. Kel.Pasar Belakang 
5. Pasar Baru 
6. Pancuran Gerobak 
7. Kel.Pancuran Pinang 
8. Pancoran Kerambil 
9. Kel.Pancuran Dewa 
10. Kel.pancuran Bambu 
11. Kel. Aek Manis 
12. Kel.Aek Habil 
13. Kel. Aek Muara Pinang 

 

Kawasan Perbukitan 
 

1. Kel.Pancuran Gerobak 
2. Kel.Pancuran Dewa 
3. Kel.Pancuran Kerambil 
4. Kel.Pancuran Bambu 
5. Kel.Aek Manis 
6. Kel.Parombunan 

 

Kawasan Buffer 
 

1. Kel.Huta Barangan 
2. Kel.Angin Nauli 
3. Kel.Huta Tonga – Tonga 
4. Kel.Simare - mare 

 

Peta 4.1 
Peta Kumuh Skala Kawasan Kota Sibolga 

(Sumber :Hasil : Memorandum Program Tahun 2017) 
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Kelurahan Pancuran Gerobak 

Kelurahan Pancuran Pinang 

Kelurahan Pancuran Kerambil 
Kelurahan Pancuran Bambu 

Kelurahan Sibolga Ilir 

Kelurahan Aek Habil 

Kelurahan Aek Muara Pinang 

Kelurahan Pancuran Dewa 

Kelurahan Pasar Belakang 

Kelurahan Aek Manis 

Peta 4.2 
Peta Konsep dan Strategi Penanganan – 1 Kawasan Permukiman Kumuh Pesisir 
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Konsep Utama  Restorasi Kawasan 
Permukiman 

KONSEP PENCEGAHAN 
 

• Pengawasan dan pengendalian 
pertumbuhan permukiman baru yang 
tidak sesuai dengan persyaratan teknis 

• Pemberdayaan masyarakat 

STRATEGI PENCEGAHAN 
 

• Peningkatan kondisi sosial permukiman 
kumuh perkotaan Memperketat sistem 
regulasi terkait dengan penataan ruang, 
perijinan dan persyaratan teknis lainnya 
 

• Peningkatan kondisi ekonomi MBR 
permukiman kumuh perkotaan 

 
• Peningkatan Kualitas SDM dan Akses 

Informasi SDA dan LH untuk  MBR 
permukiman kumuh perkotaan 

KONSEP PENINGKATAN 
KUALITAS PERMUKIMAN 

KUMUH 
• Pemugaran 
• Peremajaan 
• Peningkatan pelayanan infrastruktur 

keciptakaryaan 
• Peningkatan Kualitas Jalan, Drainase 

dan Sanitasi serta Air Bersih  
• Pengendalian Pembangunan 

Permukiman baru  

STRATEGI PENINGKATAN 
KUALITAS KUMUH PERMUKIMAN 

 
• Peningkatan kualitas hunian di lingkungan 

permukiman kumuh perkotaan. 
• Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan 

permukiman kumuh di perkotaan 
• Implementasi Perencanaan Pengembangan 

dan Penataan Kawasan Kumuh 
• Pengawasan, pengendalian dan peningkatan 

daya dukung lingkungan 
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Kelurahan Aek Parombunan 

Kelurahan Aek Manis 

Kelurahan Pancuran Bambu 

Kelurahan Pancuran Dewa 

Kelurahan Pancuran Kerambil 

Kelurahan Pancuran Gerobak 

Peta 4.3 
Peta Konsep dan Strategi Penanganan – 2 Kawasan Permukiman Kumuh Perbukitan 
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Konsep Utama  Pengembangan Permukiaman 
Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan  

KONSEP PENCEGAHAN 
 

• Pengawasan dan pengendalian 
pertumbuhan permukiman baru yang 
tidak sesuai dengan persyaratan teknis 

• Pemberdayaan masyarakat 

STRATEGI PENCEGAHAN 
 
• Peningkatan kondisi sosial permukiman 

kumuh perkotaan Memperketat sistem 
regulasi terkait dengan penataan ruang, 
perijinan dan persyaratan teknis lainnya 
 

• Peningkatan kondisi ekonomi MBR 
permukiman kumuh perkotaan 
 

• Peningkatan Kualitas SDM dan Akses 
Informasi SDA dan LH untuk  MBR 
permukiman kumuh perkotaan 

KONSEP PENINGKATAN 
KUALITAS PERMUKIMAN 

KUMUH 
 

• Pemugaran 
• Peremajaan 
• Peningkatan pelayanan infrastruktur 

keciptakaryaan 
• Peningkatan Kualitas Jalan, Drainase 

dan Sanitasi serta Air Bersih  
• Pengendalian Pembangunan 

Permukiman baru  

STRATEGI PENINGKATAN 
KUALITAS KUMUH PERMUKIMAN 

 
• Peningkatan kualitas hunian di lingkungan 

permukiman kumuh perkotaan. 

• Peningkatan kualitas infrastruktur 

lingkungan permukiman kumuh di 

perkotaan 

• Implementasi Perencanaan Pengembangan 

dan Penataan Kawasan Kumuh 

• Pengawasan, pengendalian dan peningkatan 

daya dukung lingkungan 
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Peta 4.4 
Peta Konsep dan Strategi Penanganan - 3 Kawasan Permukiman Kumuh Buffer 
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KONSEP PENCEGAHAN 
• Pengawasan dan pengendalian 

pertumbuhan permukiman baru yang 
tidak sesuai dengan persyaratan teknis 

• Pemberdayaan masyarakat 

STRATEGI PENCEGAHAN 
 

• Peningkatan kondisi sosial permukiman 
kumuh perkotaan Memperketat sistem 
regulasi terkait dengan penataan ruang, 
perijinan dan persyaratan teknis lainnya 
 

• Peningkatan kondisi ekonomi MBR 
permukiman kumuh perkotaan 
 

• Peningkatan Kualitas SDM dan Akses 
Informasi SDA dan LH untuk  MBR 
permukiman kumuh perkotaan 

Konsep Utama  Permukiman Kembali  

KONSEP PENINGKATAN 
KUALITAS PERMUKIMAN 

KUMUH 
• Pemugaran 
• Peremajaan 
• Peningkatan pelayanan infrastruktur 

keciptakaryaan 
• Peningkatan Kualitas Jalan, Drainase 

dan Sanitasi serta Air Bersih  
• Pengendalian Pembangunan 

Permukiman baru  

STRATEGI PENINGKATAN 
KUALITAS KUMUH PERMUKIMAN 

 
• Peningkatan kualitas hunian di lingkungan 

permukiman kumuh perkotaan. 
• Peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan 

permukiman kumuh di perkotaan 
• Implementasi Perencanaan Pengembangan dan 

Penataan Kawasan Kumuh 
• Pengawasan, pengendalian dan peningkatan 

daya dukung lingkungan 
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Tabel 4.2 
Analisis SWOT 

 Kekuatan (strength) Kelemahan (weakness) 
 
 
 

FAKTOR INTERNAL     
 
 
 
 
 

 
 FAKTOR EKSTERNAL 

 Permukiman kumuh mempunyai nilai 
strategis ekonomi yang diminati masyarakat 
untuk bermukim dan beraktivitas; 

 Berada dan berkembang di pusat-pusat 
pertumbuhan  yang strategis; 

 Kawasan permukiman kumuh berada di 
lokasi kritis dari segi kelestarian lingkungan 
yang penting untuk segera ditangani; 

 Permukiman kumuh berpotensi untuk 
menjadi semakin padat dan kumuh yang 
perlu segera ditangani. 

 Sebagian kecil kawasan tidak legal baik 
dari segi peruntukan zonasi tata ruang 
maupun kepemilikan lahan (berada di 
bantaran/ atas sungai/ saluran) 

 Keterbatan lahan/ ruang permukiman; 
 Tingginya harga lahan; 
 Keterbatasan daya beli masyarakat 

(rendahnya kemampuan ekonomi 
masyarakat) 

Peluang (opportunity) Strategi (kekuatan – Peluang) Strategi (kelemahan – Peluang) 
 Adanya dukungan pemerintah dalam 

menciptakan kawasan permukiman yang 
sehat dan baik. 

 Kawasan permukiman berkembang 
disekitar pusat perkotaan dan 
perekenomian tiap kecamatan sehingga 
dapat menjadi pusat perhatian 
penanganan. 

 Beberapa kawasan permukiman memiliki 
karakateristik yang khas dan nilai strategis. 

 Berada di kawasan yang berpotensi 
berkembang pesat. 

a. Perlu adanya Regulasi yang mengatur 
tentang batas permukiman (Sempadan 
Sungai, Diatas Air dan Pegunungan) 

b. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur 
permukiman;  

c. Pemeliharaan dan pemantauan 
infrastruktur permukiman secara berkala;  

d. Penataan bangunan dan lingkungan 
kumuh;  

e. Rehabilitasi permukiman kumuh yang  
padat dan terus berkembang pesat; 

. 

a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ;  
b. Sosialisasi dan penyadaran tentang 

kesehatan dan kelestarian lingkungan;  
c. Sosialisasi dan Penertiban kawasan 

Permukiman (Sempadan Sungai, diatas 
air dan Pegunungan)  

d. Pengembangan perumahan bagi MBR;  
e. Peningkatan akses infrastruktur 

permukiman  
 

Hambatan (threats) Strategi (kekuatan – hambatan) Strategi (kelemahan – hambatan) 
 Permasalah pendangkalan drainase oleh 

sampah dan lumpur karena rendahnya 
pemahaman masyarakat pada lingkungan 
sehat; 

 Pencemaran sungai dan saluran drainase 
yang berpotensi mencemari sumber-
sumber air bersih non SPAM seperti sumur 
dangkal dan mata air. 

 Pola hidup masyarakat yang kurang sadar 
akan lingkungan permukiman 

 Perilaku pemukim pendatang yang 
cenderung berperilaku kumuh dan tidak 
peduli terhadap lingkungan 

a. Normalisasi dan Rehabilitasi pada sistem 
jaringan drainase yang  bermasalah yang 
terpadu dengan sistem perkotaan skala  
wilayah kabupaten 

b. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur 
sanitasi; 

c. Meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat untuk hidup sehat 
dan peduli kelestrian lingkungan. 

a. Peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur 
permukiman kumuh terintegrasi dengan 
sistem yang leih luas yang saling 
berpengaruh; 

b. Peningkatan kapasitas ekonomi 
masyarakat kumuh  

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2018 

 

Dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, strategi pengembangan dan penanganan kawasan 

permukiman kumuh perkotaan Kota Sibolga  adalah  

1) Perbaikan dan peningkatan infrastruktur permukiman;  

2) Pemeliharaan dan pemantauan infrastruktur permukiman secara berkala; 

3) Penataan bangunan dan lingkungan kumuh; 

4) Rehabilitasi permukiman kumuh yang padat dan terus berkembang pesat; 

5) Preservasi permukiman kumuh yang mulai padat dan sedang berkembang. 

6) Pemberdayaan ekonomi masyarakat; 

7) Sosialisasi dan penyadaran tentang kesehatan dan kelestarian lingkungan; 
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8) Penertiban kawasan sempadan sungai dan saluran; 

9) Pengembangan perumahan bagi MBR; 

10) Peningkatan akses infrastruktur permukiman bagi masyarakat kumuh; 

11) Rehabilitasi pada sistem jaringan drainase yang  bermasalah yang terpadu dengan sistem 

kota dan wilayah; 

12) Perbaikan dan peningkatan infrastruktur sanitasi; 

13) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan peduli 

kelestrian lingkungan; dan 

14) Peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur permukiman kumuh terintegrasi dengan sistem 

yang lebih luas yang saling berpengaruh. 

 

Dalam upaya mencapai terwujudnya program bebas kumuh di tahun 2019 di Kota Sibolga , 

maka Strategi Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh 

Perkotaan (RP2KPKP) Kota Sibolga  adalah  “Terwujudnya  Kawasan Permukiman  Yang  Layak 

Huni dengan di dukungan infrastruktur yang memadai,  berkelanjutan dan berwawasan 

Lingkungan”, dengan kebijakannya 

1. Peningkatan kualitas permukiman   

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman sesuai dengan persyaratan 

teknis. 

3. Pemberdayaan Masyarakat dalam manajemen hidup sehat serta pemeliharaan dan 

pengelolaan infrastruktur permukiman perkotaan. 

4. Pembangunan kawasan permukiman baru dengan pelayanan infrastruktur yang layak 

dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

5. Meningkatkan implementasi rencana tata ruang wilayah kabupaten berkaitan dengan  

pemanfaatan ruang permukiman perkotaan. 

 

Terkait dengan hal tersebut dibutuhkan komitmen bersama diantara stakeholder di Kota 

Sibolga  untuk bersama-sama membangun permukiman dan infrastruktur permukiman di 

seluruh wilayah Kota Sibolga agar tercapai masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, 

sehingga setiap tahapan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman harus jelas 

arah atau sasaran. Mengingat target utama penanganan kawasan kumuh ini 0% pada tahun 

2019, maka perlu ada target atau sasaran yang harus tercapai dalam tiap tahun perencanaanya 
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sehingga apa yang menjadi dari tujuan perencanaan pembangunan permukiman dan 

infrastruktur dapat tercapai sesuai apa yang diharapkan bersama. Adapun target atau sasaran 

yang hendak di capai dalam program tiga tahunan sebagai berikut : 

 

a. Tahun 2017  Tahap  Pertama,  

Tersusun keterpaduan  penanganan kawasan kumuh yang jelas serta didukung dengan 

basis data yang akurat dan pendanaan yang jelas. 

b. Tahun 2018,  Tahap  Kedua  

Terpenuhinya kebutuhan dasar dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur 

permukiman di seluruh wilayah Kabupaten.   

c. Tahun 2019 Tahap Ketiga 

Terwujudnya kawasan permukiman yang layak huni dan bebas kumuh di seluruh wilayah 

Kabupaten.   

 

Penanganan dan skenario pelaksanaan kegiatan sampai  pencapaian kota bebas kumuh, 

disusun berdasarkan potensi dan masalah, yang disajikan pada  tabel berikut ini. 
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Tabel 4.3  
Konsep Skenario Penanganan Bebas Kumuh 

  Kawasan Kumuh Pola Penanganan 
2017 2018 2019 

Skema Program 
Kebutuhan Program Pendanaan 

PENCEGAHAN Semua Kawasan 
Permukiman Kumuh 

Pengawasan dan 
Pengendalian   Pemberdayaan 
Masyarakat  

• Penyusunan Regulasi Pemanfaatan Ruang Detail  APBD Kota 

• Pengawasan dan Pemeliharaan Secara Berkala Infrastruktur Permukiman  KOTAKU 

• Sosialisasi dan Penyuluhan  Program  Reguler Lainnya 

• Pembinaan Masyarakat Mengenai Hidup Sehat   

• Pendampingan dan Pelayanan Informasi   

PENINGKATAN 
KUALITAS 

Kawasan Pesisir, 
Luas 26.41 Ha 

(Kumuh Sedang, 
Pertimbangan Lain 
Tinggi) Klasifikasi B 

Pemugaran dan Peremajaan 

1 Rehabilitasi 
Bangunan Rumah   

  

  

  

  APBN 

2 Perbaikan dan 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Permukiman 

     APBD Provinsi 

3 Pembangunan 
Proteksi Kebakaran      APBD Kota 

4 Peningkatan 
Kualitas dan 
Pengembangan 
Ruang Tebuka  
 
 
 

     KOTAKU 

Kawasan Pegunungan 
Luas 114,54  Ha Pemugaran 

  1 Rehabilitasi 
Bangunan Rumah    Program Reguler Lainnya 
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(Kumuh Sedang, 
Pertimbangan Lain 
Tinggi) Klasifikasi B 

  2 Perbaikan dan 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Permukiman 

   

  3 Peremajaan 
Kawasan Sempadan 
Sungai    

  4 Pembangunan 
Proteksi Kebakaran 

   

    5 Peningkatan 
Kualitas dan 
Pengembangan 
Ruang Tebuka 

    

Kawasan Buffer  Luas 
88,44 Ha (Kumuh 

Sedang, 
Pertimbangan Lain 
Tinggi) Klasifikasi B 

Pemugaran 

  
  

 

 

1 
Rehabilitasi 
Bangunan Rumah 
 

  

  
  

 2 
Perbaikan dan 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Permukiman 

  

  
  

 3 Pembangunan 
Proteksi Kebakaran   

  
  

  4 
Peningkatan 
Kualitas dan 
Pengembangan 
Ruang Tebuka 
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MITIGASI KESIAP 
SIAGAAN 

RESPON PEMULIHAN 

4.3. Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala 

Kawasan 

Konsep pencegahan kawasan Permukiman Kumuh di Kota Sibolga secara umum 

memiliki konsep dasar yang berbeda berdasarkan tipologi kumuh yang ada pada 

masing-masing kawasan kumuh. Konsep pencegahan  dan peningkatan kawasan 

permukiman kumuh di Kota Sibolga tentunya akan memperhatikan arahan-arahan 

pengembangan ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kota Sibolga serta pengembangan 

ruang yang berbasiskan mitigasi bencana, global warming dan pemberdayaan 

masyarakat. 

1. Pengembangan Berbasiskan mitigasi Bencana. 

Patut digaris bawahi bahwa sesungguhnya penyelenggaraan penataan ruang adalah 

sama dengan usaha mitigasi bencana. Dalam konteks identifikasi kawasan rawan 

bencana, maka hal ini merupakan upaya mendukung penataan ruang dengan 

memberikan informasi yang berkaitan dengan kerentanan wilayah terhadap 

bencana sehingga resiko bencana dapat dicermati dan diantisipasi dalam pola 

ruang. Dengan kata lain, identifikasi kawasan rawan bencana berguna untuk 

menentukan struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah. Mitigasi adalah 

serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan 

fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 

bencana.  

Tahapan : 

 
 
 
 

Penerapan Konsep Mitigasi Pada Kawasan Kumuh di Kota Sibolga  terutama pada 

kawasan yang berada di pinggiran atau sempadan sungai dengan cara perencanaan 

wilayah sempadan sungai ditetapkan untuk  area hijau atau ruang terbuka yang 

berfungsi sebagai jalan penghubungan di dalam kawasan. Sementara kawasan yang 

berada di pinggiran atau sempadan pantai, dengan cara perencanaan wilayah yang 

didahului dengan adanya breakwater, kemudian area hijau, baru memasuki 

kawasan permukiman. 
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2. Pengembangan Kawasan dengan mengantisipasi Dampak Global Warming 

Pemanasan Global (Global Warming) pada dasarnya merupakan fenomena 

peningkatan temperature global dari tahun ketahun karena terjadinya  efek rumah 

kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti CO2, CH4, N2O dan 

CFC sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfir bumi.Pemanasan global 

mengakibatkan dampak yang sangat luas dan serius bagi lingkungan bio-geofisik 

seperti pelelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, 

peningkatan hujan dan banjir perubahan iklim  dan sebagainya. 

Dengan memperhatikan dampak pemanasan global yang memiliki dimensi waktu 

yang berjangka panjang, maka pengembangan ruang yang mengantisipasi dampak 

dari pemanasan global menjadi penting.Penanganan masalah global warming 

secara arsitektural dengan cara memakai konsep EKOLOGI, yaitu dengan 

menjadikan alam sebagai basic design. Perwujudan dari desain ekologi arsitektur 

adalah bangunan dan ruang yang berwasasan lingkungan atau yang lebih dikenal 

dengan green building. Arsitektur hijau ini merupakan bagian dari sustainable 

architecture (arsitektur berkelanjutan). 

 

 

 

 

 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

Perkembangan Kawasan permukiman kumuh pada dasarnya tidak dapat terlepas 

dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan baik karena faktor alamiah 

maupun karena faktor urbanisasi. Kondisi kehidupan dan penghidupan penduduk 

ARSITEKTUR 
BER 

KELANJUTAN Penggunaan energi alami 

Penghawaan alami 

Pencahayaan alami 

Orientasi massa bangunan ke 
utara- selatan 

Memanen air hujan (harves-
ting). 
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pada kawasan permukiman kumuh sangat memperhatikan yang diantaranya 

ditunjukkan dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, tingkat 

kepadatan penduduk yang tinggi, kemudian  sarana dan prasarana  lingkungan yang 

tidak memenuhi syarat. Begitu kompleksnya permasalahan di kawasan permukiman 

kumuh, sehingga dalam upaya penanganannya tidak dapat diselesaikan secara 

sepihak, tetapi harus secara sinergis melibatkan potensi dan eksistensi dari seluruh 

pihak yang berkepentingan. 

 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi dari penanganan 

masalah permukiman kumuh. Komunitas masyarakat kumuh merupakan sebuah 

komunitas utuh yang potensial lengkap dengan pola organisasi, kepemimpinan, 

wilayah, kepentingan yang terbentuk dengan proses. Adapun implementasi dari 

pemberdayaan masyarakat kawasan permukiman kumuh adalah pembangunan 

yang bertumpu pada masyarakat yaitu suatu proses peningkatan peluang 

kesempatan mandiri dan bermitra dengan pelaku pembangunan yang lain. 

 

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan pula sebagai memberi kekuasaan, 

mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedang dalam 

pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau 

keberdayaan 

Konsepsi pencegahan kumuh di Kota Sibolga ini adalah dengan menerapkan aspek : 

1. Penyiapan masyarakat melalui pemberdayaan sosial kemasyarakatan 

2. Pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman dan  

3. Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi lokal/masyarakat. 

Secara umum Konsep pencegahan kawasan prioritas di Kota Sibolga merupakan 

perwujudan dari misi rencana pembangunan jangka menengah daerah yaitu : 

“Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas”  

Serta strategi pembangunan yaitu : “Membangun/membenahi prasarana dan sarana 

permukiman yang bersih, sehat, dan terjangkau”. 
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Maka berdasarkan permasalahan kawasan kumuh yang ada di Kota Sibolga  secara 

umum dapat dibagi menjadi 3(tiga) konsep penanganan kawasan permukiman yaitu :  

1. Rencana penanganan kawasan kumuh berat dengan konsep Peremajaan. 

2. Rencana penanganan permukiman pada lahan milik pemerintah dan lahan milik 

masyarakat dengan kondisi lingkungan hunian yang tidak layak huni, sarana air 

bersih kurang, sanitasi buruk, kepadatan penduduk tinggi, dengan konsep 

redevelopment sesuai dengan kebijakan jangka panjang penanganan 

permukiman. 

3. Program perbaikan dan pemeliharaan lingkungan permukiman;  

Rencana penanganan ini meliputi rencana penanganan komponen fisik 

/infrastruktur, rencana penanganan komponen ekonomi, rencana penanganan 

komponen lingkungan hidup. 

 

 Berdasarkan Hasil Memorandum Program Kota Sibolga ditentukan Kota sibolga dibagi 

menjadi 3 (tiga) Kawasan berdasarkan kriteria penentuan skala kawasan yaitu : 

1. Kawasan Pesisir 

2. Kawasan Perbukitan 

3. Kawasan Buffer 

  

4.3.1 Konsep dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir 

Permukiman di kawasan pesisir merupakan wilayah permukiman di sepanjang pesisir 

pantai Sibolga. Dimana sebagian besar permukiman kumuh berada di atas laut. 

Selanjutnya konsep dan strategi penanganan permukiman kumuh skala kawasan dapat 

dilihat pada Tabel IV.4. 

.
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Tabel 4.4  
Konsep dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir 

 
Kawasan 
Kumuh 

Aspek yang 
Diamati Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 
Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

 Pesisir 

Bangunan 
Gedung 

- 1.674 unit tidak 
memenuhi 
persyaratan 
teknis 

- Terdapat 2.019  
unit bangunan 
yang tidak 
memiliki 
keteraturan 
bangunan 

- Perumusan 
aturan 
bangunan 

- sosialisasi 
mengenai 
kesehatan 
lingkungan 
perumahan 

- Perbaikan 
Lingkungan 

- Peningkatan 
KDB 

- Perbaikan 
Bangunan 
rumah menjadi 
layak huni  

Meningkatkan 
peran serta 
masyarakat dalam 
pengawasan, 
pengendalian 
serta 
pengembangan 
perumahan sesuai 
aturan yang 
ditetapkan 

- Rehabilitasi 
RTLH  

- Perbaikan 
lingkungan 
hunian  

Mengamankan fungsi 
kegiatan dan bangunan 
fisik melalui penegakan 
aturan dan penerapan 
sanksi 

Melakukan 
peningkatan dan 
perbaikan kualitas 
bangunan hunian 
agar menjadi layak 
huni serta 
memenuhi standar 
teknis 

Jalan 
Lingkungan 

- 6.653 m  jalan 
lingkungan yang 
mengalami 
kerusakan 

- 440 m belum 
terlayani oleh 
jalan lingkungan  

Penyusunan 
regulasi/peraturan 
lingkungan terkait  
Keluar Masuknya 
Kendaraan dengan 
Bobot yang berat  

- Pembangunan 
jalan lingkungan 

- Peningkatan 
Kualitas 
perkerasan jalan 
(pembe-tonan 
atau 
Pengaspalan ) 

Pengawasan 
terhadap tonase 
kendaraan yang 
keluar masuk  

Perbaikan dan 
Peningkatan kualitas 
jalan lingkungan 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai 
aturan jalan lingkungan 

- Pemeliharaan jaringan 
jalan lingkungan 

- Melakukan 
perbaikan jalan 
lingkungan  
dengan 
pengaspalan 

- Peningkatan 
kualitas jalan 
lingkungan dari 
tanah menjadi 
perkerasan beton 

Air Minum 

Sebanyak 65 KK 
penduduk yang 
tidak terakses air 
minum yang 
berkualitas (air 
bersih tidak berbau 
dan tercemar) 

- Penyusunan 
RISPAM 

- Sosialisasi 
mengenai 
kesehatan air 
bersih  

- Optimalisasi  
jaringan PAM 
yang sudah ada 

- Perngembangan 
jaringan distribusi 
lingkungan 
permukiman 

- Pengawasan dan 
pengendalian 
dalam 
penggunaan air 
tanah 

- Pengawasan dan 
pengedalian 
tingkat 
kebocoran PAM 

- Pemeliharaan 
sistem jaringan 
PAM secara 
Berkala pada 
jaringan distribusi 

- Peningkatan 
kualitas pelayanan 
dan akses air 
bersih (SR). 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai 
pelayanan air bersih 
dan kesehatan air 
bersih 

- Sosialisasi sanksi 
terhadap tindakan 
pembocoran air PAM 

-Pengembangan 
jaringan pipa 
distribusi 
tingkat/skala 
lingkungan  

- Melakukan pening-
katan pelayanan 
dan akses air 
bersih secara 
bertahap kepada 
penduduk yang 
belum terlayani. 
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Kawasan 
Kumuh 

Aspek yang 
Diamati Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 
Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

Drainase 
Lingkungan 

- 4.82 Ha area 
terkena 
genangan 

- 21.588 m 
drainase tidak 
terawat 
 

- Menyusun 
dokumen teknis 
pengelolaan 
system drainase 
permukiman 

- Sosialisasi 
kepada 
masyarakat 
mengenai 
system drainase 
lingkungan 

- Pemeliharaan 
secara berkala 
saluran drainase  
lingkungan 

- Peningkatan 
kualitas   saluran  
drainase 
lingkungan 
(Perbaikan) dan 
Pembangunan 
saluran Drainase 
lingkungan  

- Pemberdayaan 
masyarakat 

- Pengawasan 
dan 
pengendalian 
pola pengelolaan 
drainase agar 
sesuai aturan 

- Pembangunan 
jaringan drainase 
baru 

- Perbaikan dan 
Peningkatan 
kualitas jaringan 
drainase 

- Pemeliharaan dan 
pembersihan  
saluran drainase 
secara berkala 

- Pembentukan 
Kelompok Peduli 
Lingkungan 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat tentang 
drainase permukiman 

- Meningkatkan 
pemahaman tentang 
fungsi drainase 
lingkungan 

- Melibatkan masyarakat 
dalam pemeliharaan 
jaringan drainase 

- Pembangunan 
jarijngan drainase 
baru 

- Melakukan 
perbaikan dan 
rehabilitasi sistem 
drainase 
lingkungan dengan 
kualitas minimal 
secara bertahap. 

Pengelolaan 
Air Limbah 

- Sebanyak 4.850  
KK tidak memiliki 
sarana dan 
prasarana air 
limbah yang 
sesuai dengan 
persyaratan 
teknis 

- Menyusun 
dokumen teknis 
pengelolaan air 
limbah 
permukiman 

- penyuluhan 
terkait sanitasi 

- Penyediaan 
septic tank 
comunal, IPAL 

- Penyediaan 
SepticTank 
individu kedap 
air 

- Pengawasan 
dan 
pengendalian 
pola hidup 
masyarakat 
dengan 
penyepakatan 
aturan bersama 
berkaitan Air 
Limbah 

- Pendampingan 
dan penyuluhan 
kepada 
masyarakat 

- Pembangunan 
jamban keluarga 

- Pembangunan 
septick tank 
komunal  

- Penyediaan Septic 
Tank individu 

- Penggunaan 
tekhnologi baru, 
bagi solusi 
keterbatasan 
lahan 
 
 
 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat tentang 
pemahaman sanitasi 
lingkungan 
permukiman 

- Melakukan 
pendampingan 
terhadap masyarakat 

- Melakukan pendataan 
dan inventarisasi 
jamban keluarga 

- Melakukan 
pembangunan 
jamban keluarga 

- Melakukan 
pembangunan 
septick tank 
komunal 

- Memberikan 
bantuan jamban 
keluarga dan 
septic tank 
individu 

- Menyediakan 
IPAL 

 
Pengelolaan 
Persampahan 

- Sebanyak 2.484  
KK  dengan 
sistem pengo-
lahan sampah yg 
tidak standar  

- 5.034 KK tidak 
memiliki sarana 
prasarana 

- Menyusun 
dokumen teknis 
pengelolaan 
sampah 
perkotaan 

- Peningkatan 
pengetahuan 
masyarakat 

Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas 
pelayanan 
pengelolaan 
persampahan ( 
Pemberdayaan 
Masyarakat, 

- Pendampingan 
dan 
Pemberdayaan 
masyarakat 

- Pembuatan 
aturan 
lingkungan 
bersama Antara 

- TPS Terpadu 
- Bank Sampah 
- Pengadaan alat 

operasioanl 
pengangkut 
sampah 

- Pengadaan alat 
pengolah sampah 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat tentang 
pengelolaan sampah. 

- Pemberian ketrampilan 
pemanfaatan sampah 

- Penyuluhan kepada 
warga masyarakat 

- Pembentukan lembaga 

- Melakukan 
peningkatan 
pelayanan 
pengelolaan 
sampah dari 
sumber ke 
TPS/TPA 

- Penyediaan 
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Kawasan 
Kumuh 

Aspek yang 
Diamati Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 
Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

pengolahan tidak 
terpelihara 
dengan baik   

terkait 
pengolahan 
sampah  

Penyediaan Tong 
Sampah dan Bank 
sampah ) 

pemerintah dan 
masyarakat 
terkait 
Pengelolaan 
Persampahan 

pengelola sampah 
- Penegakan aturan dan 

penerapan sanksi 
terhadap pembuangan 
sampah sembarangan 

gerobak atau  
Motor Sampah 
pada setiap 
lingkungan 
permukiman 

- Penyediaan Bak 
dan tong-tong 
sam-pah ditiap 
bangun-an dan 
rumah 

- Pembangunan 
Pengolahan 
Sampah 3R 

Proteksi 
Kebakaran 

- 4.729 unit rumah 
yang tidak 
memiliki sistem 
pengamanan 
secara aktif dan 
pasif, serta  tidak 
memiliki pasokan 
air untuk kebutu-
han proteksi 
kebakaran 

 

- Menyusun 
dokumen teknis 
RISPK  

- Sosialisasi dan 
edukasi 
masyarakat 
mengenai 
pencegahan 
dan 
penanggulanga
n bencana 
kebakaran 

Penyediaan 
system proteksi 
kebakaran 

- Sosialisasi 
kepada warga 
terkait dengan 
bahaya 
kebakaran 

- Pemberdayaan 
masyarakat 
dalam 
pencegahan 
bahaya 
kebakaran 

 
 

- Pembangunan pos 
pemadam 
kebakaran skala 
lingkungan 

- Pengadaan 
system 
pengamanan 
kebakaran 

- Optimalisasi 
penggunaan 
system 
pengamanan 
kebakaran 

- Melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat 
tentang system 
pengamanan 
kebakaran 

- Pemberian Pelatihan 
ketrampilan 
pemadaman api 

- Pembangunan pos 
pemadam 
kebakaran skala 
lingkungan 

- Membangun sistem 
pengamanan 
kebakaran 

- Penyediaan APAR 

Ruang 
Terbuka Hijau 

- Ketersediaan 
Ruang terbuka 
hijau relatif kecil 

- Pemeliharaan 
Fasiltas 
Pelayanan 
Umum Sebagai 
Ruang Terbuka 
Hijau 

Peningkatan 
Fasilitas Umum 
sebagai Ruang 
Terbuka Hijau 
Pembuatan Taman 
lingkungan 

Pengawasan dan 
Pemeliharaan 
Ruang Terbuka 
Hijau Secara 
Berkala 

- Rehabilitasi dan 
Peremajaan 
Ruang Terbuka 
Hijau  

- Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau  

1. Perbaikan Kualitas 
Fasilitas Umum 
sehingga dapat 
berfungsi sebagai 
Ruang Terbuka 

2.  Pembangunan 
RTH baru 

Sumber: Data Baseline KOTAKU dan Hasil Analisis Tim, 2018 
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Gambar 4.3 Konsep Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pesisir  

Kawasan Pesisir (Zona -1) 
1. Sibolga Ilir 
2. Simare – mare 
3. Kota Baringin 
4. Pasar Belakang 
5. Pancuran Gerobak 
6. Pasar Baru 
7. Pancuran Dewa 
8. Pancuran Kerambil 
9. Pancuran Pinang 
10. Pancuran Bambu 
11. Aek Manis 
12. Aek Habil 
13. Aek Muara Pinang 

STRATEGI PENCEGAHAN 
• Pemantauan dan 

Perbaikan kondisi 
infrasturuktur dasar 

• Mengamankan fungsi 
kegiatan dan bangunan 
fisik melalui penegakan 
aturan 

• Implementasi program 
pencegahan melalui 
kegiatan sosialisasi, 
penyuluhan dan 
kampanye publik 

 

STRATEGI PENINGKATAN 
1. Perbaikan Lingkungan 

• Rehabilitasi Jalan 
• Pembangunan dan Pelebaran 

Jalan Lingkungan 
• Penataan Koridor Jalan Utama 
• Pengintegrasian Drainase 
• Pembangunan IPAL Komunal 

2. Peningkatan Kualitas Permukiman 
• Pengintegrasian Drainase 
• Perbaikan Jalan Lingkungan 
• Peningkatan Layanan 

Persampahan 
• Perencanaan Proteksi 

Kebakaran 
• Perbaikan Sistem Pengelolaan 

Limbah 
3. Pembangunan RTH 

• Perbaikan Ruang Terbuka 
• Peningkatan Kualitas Fungsi 

Fasum 
• Penataan koridor barang dan 

jasa 
 

31 | B A B  I V  

 



 

ISU PERMASALAHAN 
Keteraturan Lingkungan 

 

KONSEP SOLUSI 
Penataan Lingkungan 

 

MANFAAT 
 

 

• Sebagian Bangunan tiak memenuhi 
syarat teknis terutama pada aspek 
kelayakan dan kesehatan 

• Lingkungan sekitar rumah tidak tertata 

• Perbaikan rumah yang layak huni dan 
lingkungan yang ramah lingkungan 
serta dapat memanfaatkan energi alam 
(cahaya, angin, matahari, air hujan) 
semaksimal mungkin 

 
• Menghilangkan suasana kumuh 
• Menghemat Energi 
• Mengurangi efek global warming 

EKSISITING 

KONDISI BANGUNAN 

PERENCANAAN 
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• Jalan Lingkungan yang tidak ramah 
kepada pejalan kaki 

• Jalan Lingkungan mengalami kerusakan 
• Jalan lingkungan di permukiman  masih 

tanah di atas laut masih banyak berupa 
jalan jerambah kayu 

• Pembuatan Pendestrian yang ramah 
kepada pejalan kaki maupun difabel 

• Perbaikan Jalan 
• Pembangunan jalan Jerambah Beton 

dengan handrai sebagai pengaman 

• Menjamin keamanan warga yang ingin 
berjalan keluar rumah tanpa takut 
terserempet kendaraan 

• Memperlancar aktifitas warga untuk 
mencapai wilayah lain 

• Menjaga kualitas dan kuantitas tanah 
dan air tanah 

ISU PERMASALAHAN 
Kualitas Jalan Lingkungan Kurang Baik 

 

KONSEP SOLUSI 
Pendestrianisasi 

 

MANFAAT 
 

JALAN LINGKUNGAN 

EKSISTING PERENCANAAN 
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ISU PERMASALAHAN 
Kualitas Drainase Kurang Baik 

 

KONSEP SOLUSI 
Drainase berwawasan lingkungan 

 

MANFAAT 
 

 
 

• Drainase tidak terintegrasi dengan 
saluran kota 

• Drainase tergenang dan bau 
• Sebagian jalan tidak ada drainase 

 
• Pengntegrasian drainase dengan saluran 

kota 
• Pembangunan drainase dengan konsep 

drainase berwawasan lingkungan 
• Perawatan drainase 

 
• Menghindari drainase yang tergenang 
• Mencegah terjadinya dampak negatif 

yang timbul seperti bau dan penyakit 

DRAINASE LINGKUNGAN 

EKSISTING PERENCANAAN 
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ISU PERMASALAHAN 
Sanitasi Buruk 

 

KONSEP SOLUSI 
IPAL komunal 

 

MANFAAT 
 

 
• Pembangunan IPAL komunal 

diletakkan di ruang terbuka bersama 
yang bisa diakses oleh seluruh warga 

• Penyedotan lumpur tinja secara 
terjadwal 

• Memperbaiki MCK Umum yang 
sudah ada 

 
• Mengkomunalkan sarana mandi, cuci 

dan kakus agar limbahnya mudah 
dikendalikan dan pencemaran 
lingkungan dapat dibatasi 

• Limbah Berat tidak langsung mencemari 
saluran drainase 

SANITASI LINGKUNGAN 

EKSISTING PERENCANAAN 

 
 

• Tidak ada pengolahan limbah rumah 
tangga sebelum dibuang ke drainase 

• Sebagian area tidak memilki 
septictank dan langsung dibuang ke 
saluran drainase 
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ISU PERMASALAHAN 
Kesadaran Masyarakat 

 

KONSEP SOLUSI 
Pengelolaan Sampah Terpadu 

 

MANFAAT 
 

 

• Kesadaran masyarakat yang 
masih kurang mengenai hidup 
sehat 

• Sampah dibuang sembarangan 

• Pengadaan tempat sampah removable 
untuk setiap rumah tangga serta bisa 
digunakan oleh setiap orang yang lewat 

• Pengangkutan rutin sampah oleh 
masyarakat menuju TPS secara berkala 
untuk wilayah yang sulit terjangkau truk 
sampah 

• Bank sampah 

• Warga yang lewat bisa membuang 
sampah ketika berjalan 

• Memudahkan petugas sampah untuk 
mengalihkan gerobak sampah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERSAMPAHAN 

PERENCANAAN EKSISTING 
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ISU PERMASALAHAN 
Proteksi Kebakaran Belum ada 

 

KONSEP SOLUSI 
 MANFAAT 

 

 
 

• Tidak adanya sarana prasarana proteksi 
kebakaran seluruh wilayah 

 
• Pembuatan hydrant kebakaran pada 

koridor utama 
• Pelebaran jalan lingkungan 
• Penambahan alat pemadam kebakaran 
• Penyediaan Pompa Pemadam Terapung 

untuk kawasan permukiman pesisir 

 
• Mencegah kebakaran sedini mungkin 
• Melancarkan aksi cepat tanggap 

terhadap kebakaran 

PROTEKSI KEBAKARAN 

EKSISTING PERENCANAAN 
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RTH 

ISU PERMASALAHAN 
Kualitas Ruang Terbuka Kurang 

 

KONSEP SOLUSI 
 MANFAAT 

 
 

• Sangat minimnya lahan yang dapat 
dijadikan RTH di daerah permukiman 

• Kurang terawatnya RTH yang sudah ada 

• RTH dibuat di sekitar lokasi kaki gunung 
yang ada 

• Memperbaiki ruang terbuka yang sudah 
ada 

• Membuat sinkronisasi antara 
pembelajaran dengan bermain 

• Mendidik warga khususnya anak -anak 
untuk dekat dengan alam 

• Menjaga keakraban antar warga 

EKSISTING PERENCANAAN 
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4.3.2 Konsep dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Perbukitan 

Permukiman di Kawasan Perbukitan merupakan wilayah permukiman di sepanjang wilayah perbukitan Sibolga. Dimana sebagian besar 

permukiman kumuh berada di atas perbukitan. Selanjutnya konsep dan strategi penanganan permukiman kumuh skala kawasan dapat 

dilihat pada Tabel IV.5. 

 
Tabel 4.5  

Konsep dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Perbukitan 
 

Kawasan 
Kumuh 

Aspek yang 
Diamati Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 
Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

 Pesisir 

Bangunan 
Gedung 

- 938 unit tidak 
memenuhi 
persyaratan 
teknis 

- Terdapat 1.066  
unit bangunan 
yang tidak 
memiliki 
keteraturan 
bangunan 

- Perumusan 
aturan 
bangunan 

- sosialisasi 
mengenai 
kesehatan 
lingkungan 
perumahan 

- Perbaikan 
Lingkungan 

- Peningkatan 
KDB 

- Perbaikan 
Bangunan 
rumah menjadi 
layak huni  

Meningkatkan 
peran serta 
masyarakat dalam 
pengawasan, 
pengendalian 
serta 
pengembangan 
perumahan sesuai 
aturan yang 
ditetapkan 

- Rehabilitasi 
RTLH  

- Perbaikan 
lingkungan 
hunian  

Mengamankan fungsi 
kegiatan dan bangunan 
fisik melalui penegakan 
aturan dan penerapan 
sanksi 

Melakukan 
peningkatan dan 
perbaikan kualitas 
bangunan hunian 
agar menjadi layak 
huni serta 
memenuhi standar 
teknis 

Jalan 
Lingkungan 

- 2.649 m  jalan 
lingkungan yang 
mengalami 
kerusakan 

- 150 m belum 
terlayani oleh 
jalan lingkungan  

Penyusunan 
regulasi/peraturan 
lingkungan terkait  
Keluar Masuknya 
Kendaraan dengan 
Bobot yang berat  

- Pembangunan 
jalan lingkungan 

- Peningkatan 
Kualitas 
perkerasan jalan 
(pembetonan 
atau 
Pengaspalan ) 

Pengawasan 
terhadap tonase 
kendaraan yang 
keluar masuk  

Perbaikan dan 
Peningkatan kualitas 
jalan lingkungan 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai 
aturan jalan lingkungan 

- Pemeliharaan jaringan 
jalan lingkungan 

- Melakukan 
perbaikan jalan 
lingkungan  
dengan 
pengaspalan 

- Peningkatan 
kualitas jalan 
lingkungan dari 
tanah menjadi 
perkerasan beton 

Air Minum Sebanyak 984  KK 
penduduk yang 

- Penyusunan 
RISPAM 

- Optimalisasi  
jaringan PAM 

- Pengawasan dan 
pengendalian 

- Pemeliharaan 
sistem jaringan 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai 

-  Pengembangan 
jaringan pipa 
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Kawasan 
Kumuh 

Aspek yang 
Diamati Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 
Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

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

- Sosialisasi 
mengenai 
kesehatan air 
bersih  

yang sudah ada 
- Perngembangan 

jaringan distribusi 
lingkungan 
permukiman 

dalam 
penggunaan air 
tanah 

- Pengawasan dan 
pengedalian 
tingkat 
kebocoran PAM 

PAM secara 
Berkala pada 
jaringan distribusi 

- Peningkatan 
kualitas pelayanan 
dan akses air 
bersih (SR). 

pelayanan air bersih 
dan kesehatan air 
bersih 

- Sosialisasi sanksi 
terhadap tindakan 
pembocoran air PAM 

distribusi 
tingkat/skala 
lingkungan  

- Melakukan pening-
katan pelayanan 
dan akses air 
bersih secara 
bertahap kepada 
penduduk yang 
belum terlayani. 

Drainase 
Lingkungan 

- 0 Ha area 
terkena 
genangan 

- 9.905 m drainase 
tidak terawat 
 

- Menyusun 
dokumen teknis 
pengelolaan 
system drainase 
permukiman 

- Sosialisasi 
kepada 
masyarakat 
mengenai 
system drainase 
lingkungan 

- Pemeliharaan 
secara berkala 
saluran drainase  
lingkungan 

- Peningkatan 
kualitas   saluran  
drainase 
lingkungan 
(Perbaikan) dan 
Pembangunan 
saluran Drainase 
lingkungan  

- Pemberdayaan 
masyarakat 

- Pengawasan 
dan 
pengendalian 
pola pengelolaan 
drainase agar 
sesuai aturan 

- Pembangunan 
jaringan drainase 
baru 

- Perbaikan dan 
Peningkatan 
kualitas jaringan 
drainase 

- Pemeliharaan dan 
pembersihan  
saluran drainase 
secara berkala 

- Pembentukan 
Kelompok Peduli 
Lingkungan 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat tentang 
drainase permukiman 

- Meningkatkan 
pemahaman tentang 
fungsi drainase 
lingkungan 

- Melibatkan masyarakat 
dalam pemeliharaan 
jaringan drainase 

- Pembangunan 
jarijngan drainase 
baru 

- Melakukan 
perbaikan dan 
rehabilitasi sistem 
drainase 
lingkungan dengan 
kualitas minimal 
secara bertahap. 

Pengelolaan 
Air Limbah 

- Sebanyak 2.750  
KK tidak memiliki 
sarana dan 
prasarana air 
limbah yang 
sesuai dengan 
persyaratan 
teknis 

- Menyusun 
dokumen teknis 
pengelolaan air 
limbah 
permukiman 

- penyuluhan 
terkait sanitasi 

- Penyediaan 
septic tank 
comunal, IPAL 

- Penyediaan 
SepticTank 
individu kedap 
air 

- Pengawasan 
dan 
pengendalian 
pola hidup 
masyarakat 
dengan 
penyepakatan 
aturan bersama 
berkaitan Air 
Limbah 

- Pendampingan 
dan penyuluhan 
kepada 

- Pembangunan 
jamban keluarga 

- Pembangunan 
septick tank 
komunal  

- Penyediaan Septic 
Tank individu 

- Penggunaan 
tekhnologi baru, 
bagi solusi 
keterbatasan 
lahan 
 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat tentang 
pemahaman sanitasi 
lingkungan 
permukiman 

- Melakukan 
pendampingan 
terhadap masyarakat 

- Melakukan pendataan 
dan inventarisasi 
jamban keluarga 

- Melakukan 
pembangunan 
jamban keluarga 

- Melakukan 
pembangunan 
septick tank 
komunal 

- Memberikan 
bantuan jamban 
keluarga dan 
septic tank 
individu 

- Menyediakan 
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Kawasan 
Kumuh 

Aspek yang 
Diamati Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 
Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

masyarakat 
 
 

 
 

IPAL 

 

Pengelolaan 
Persampahan 

- Sebanyak 350 
KK   dengan 
sistem 
pengolahan 
sampah yg tidak 
standar  

- 3.257 KK tidak 
memiliki sarana 
prasarana 
pengolahan tidak 
terpelihara 
dengan baik   

- Menyusun 
dokumen teknis 
pengelolaan 
sampah 
perkotaan 

- Peningkatan 
pengetahuan 
masyarakat 
terkait 
pengolahan 
sampah  

Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas 
pelayanan 
pengelolaan 
persampahan ( 
Pemberdayaan 
Masyarakat, 
Penyediaan Tong 
Sampah dan Bank 
sampah ) 

- Pendampingan 
dan 
Pemberdayaan 
masyarakat 

- Pembuatan 
aturan 
lingkungan 
bersama Antara 
pemerintah dan 
masyarakat 
terkait 
Pengelolaan 
Persampahan 

- TPS Terpadu 
- Bank Sampah 
- Pengadaan alat 

operasioanl 
pengangkut 
sampah 

- Pengadaan alat 
pengolah sampah 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat tentang 
pengelolaan sampah. 

- Pemberian ketrampilan 
pemanfaatan sampah 

- Penyuluhan kepada 
warga masyarakat 

- Pembentukan lembaga 
pengelola sampah 

- Penegakan aturan dan 
penerapan sanksi 
terhadap pembuangan 
sampah sembarangan 

- Melakukan 
peningkatan 
pelayanan 
pengelolaan 
sampah dari 
sumber ke 
TPS/TPA 

- Penyediaan 
gerobak atau  
Motor Sampah 
pada setiap 
lingkungan 
permukiman 

- Penyediaan Bak 
dan tong-tong 
sam-pah ditiap 
bangun-an dan 
rumah 

- Pembangunan 
Pengolahan 
Sampah 3R 

Proteksi 
Kebakaran 

- 2.808 unit Rumah 
Tangga yang 
tidak memiliki 
sistem 
pengamanan 
secara aktif dan 
pasif, serta  tidak 
memiliki pasokan 
air untuk kebutu-
han proteksi 
kebakaran 

 

- Menyusun 
dokumen teknis 
RISPK  

- Sosialisasi dan 
edukasi 
masyarakat 
mengenai 
pencegahan 
dan 
penanggulanga
n bencana 
kebakaran 

Penyediaan sistem 
proteksi kebakaran 

- Sosialisasi 
kepada warga 
terkait dengan 
bahaya 
kebakaran 

- Pemberdayaan 
masyarakat 
dalam 
pencegahan 
bahaya 
kebakaran 

 

- Pembangunan pos 
pemadam 
kebakaran skala 
lingkungan 

- Pengadaan 
system 
pengamanan 
kebakaran 

- Optimalisasi 
penggunaan 
system 
pengamanan 

- Melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat 
tentang system 
pengamanan 
kebakaran 

- Pemberian Pelatihan 
ketrampilan 
pemadaman api 

- Pembangunan pos 
pemadam 
kebakaran skala 
lingkungan 

- Membangun sistem 
pengamanan 
kebakaran 

- Penyediaan APAR 
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Kawasan 
Kumuh 

Aspek yang 
Diamati Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 
Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

 kebakaran 
Ruang 
Terbuka Hijau 

- Ketersediaan 
Ruang terbuka 
hijau relatif kecil 

- Pemeliharaan 
Fasiltas 
Pelayanan 
Umum Sebagai 
Ruang Terbuka 
Hijau 

Peningkatan 
Fasilitas Umum 
sebagai Ruang 
Terbuka Hijau 
Pembuatan Taman 
lingkungan 

Pengawasan dan 
Pemeliharaan 
Ruang Terbuka 
Hijau Secara 
Berkala 

- Rehabilitasi dan 
Peremajaan 
Ruang Terbuka 
Hijau  

- Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau  

3. Perbaikan Kualitas 
Fasilitas Umum 
sehingga dapat 
berfungsi sebagai 
Ruang Terbuka 

4.  Pembangunan 
RTH baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data BaselineKOTAKU  dan Hasil Analisis Tim, 2018 
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 Gambar 4.4 Konsep Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Perbukitan  

STRATEGI PENCEGAHAN 
• Sosialisasi mengenai implementasi program 

pencegahan dan penyuluhan publik 
• Mengamnakan fungsi kegiatan bangunan fisik melalui 

penegakan peraturan 
STRATEGI PENINGKATAN 
1. Normalisasi sungai dan Pembangunan RTH 

• Sosialisasi program 
• Pembongkaran bangunan DAS 
• Perbaikan tanggu Sungai 
• Pembangunan RTH 

2. Perbaikan Lingkungan 
• Rehabilitasi Rutilahu 
• Pembangunan jalan lingkungan 
• Pembangunan drainase 
• Pembangunan IPAL komunal 

3. Peningkatan Kualitas Pemukiman 
• Perbaikan kualitas drainase 
• Peningkatan layanan persampahan 
• Perencanaan proteksi kebakaran 
• Perbaikan system pengelolaan limbah 

4. Pembangunan RTH 
• Pembangunan pada ekitar kaki bukit 

5. Penataan Koridor Pedagang dan Jasa 
 

Kawasan Perbukitan (Zona -2) 
1. Pancuran Gerobak 
2. Pancuran Dewa 
3. Pancuran Kerambil 
4. Pancuran Bambu 
5. Aek Manis 
6. Aek Parombunan 
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ISU PERMASALAHAN 
Keteraturan Lingkungan 

 

KONSEP SOLUSI 
Penataan Lingkungan 

 

MANFAAT 
 

 
 

• Sebagian Bangunan tiak memenuhi syarat 
tekhnis terutama pada aspek kelayakan 
dan kesehatan 

• Lingkungan sekitar rumah tidak tertata 

• Perbaikan rumah dan lingkungan yang 
ramah lingkungan serta dapat 
memanfaatkan energi alam (cahaya, 
angin, matahari, air hujan) semaksimal 
mungkin 

 
• Menghemat Energi 
• Mengurangi efek global warming 

KONDISI BANGUNAN 

EKSISTING PERENCANAAN 
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JALAN LINGKUNGAN 

ISU PERMASALAHAN 
Kualitas Jalan Lingkungan Kurang Baik 

 

KONSEP SOLUSI 
Pendestrianisasi 

 

MANFAAT 
 

 
 

• Jalan Lingkungan yang tidak ramah 
kepada pejalan kaki 

• Jalan Lingkungan mengalami kerusakan 
• Jalan lingkungan masih tanah 

 
• Pembuatan Pendestrian yang ramah 

kepada pejalan kaki maufpun difabel 
• Pembangunan Jalan Lingkungan 
• Perbaikan jalan 

 
• Menjamin keamanan warga yang ingin 

berjalan keluar rumah tanpa takut 
terserempet kendraan 

• Memperlancar aktifitas warga untuk 
mencapai wilayah lain 

• Menjaga kualitas dan kuantitas tanah dan 
air tanah 

EKSISTING PERENCANAAN 

45 | B A B  I V  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAINASE LINGKUNGAN 

EKSISTING PERENCANAAN 

ISU PERMASALAHAN 
Kualitas Drainase Kurang Baik 

 

KONSEP SOLUSI 
Drainase berwawasan lingkungan 

 

MANFAAT 
 

 
 

• Drainase tidak terintegrasi dengan 
saluran kota 

• Drainase tergenang dan bau 
• Sebagian jalan tidak ada drainase 

 
• Pengntegrasian drainase 
• Pembangunan drainase dengan konsep 

drainase berwawasan lingkungan 
• Perawatan drainase 

 
• Menghindari drainase yang tergenang 
• Mencegah terjadinya danpak negative 

yang timbul seperti bau dan penyakit 
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ISU PERMASALAHAN 
Sanitasi Buruk 

 

KONSEP SOLUSI 
IPAL komunal 

 

MANFAAT 
 

 
 

• Tidak ada pengolahan sebelum dibuang 
ke drainase 

• Sebagian area tidak memilki septictank 

 
• Pembangunan IPAL komunal diletakkan 

diruang terbuka bersama yang bias 
diakses oleh seluruh warga 

• Penyedotan lumpur tinja secara 
terjadwal 

• Memperbaiki MCK Umu yang sudah ada 

 
• Mengkomunalkan sarana mandi, cuci 

dan kakus agar limbahnya mudah 
dikendalikan dan pencemaran 
lingkungan dapat dibatasi 

SANITASI

  

EKSISTING PERENCANAAN 
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AIR MINUM 
EKSISTING PERENCANAAN 

ISU PERMASALAHAN 
Air Minum Belum Merata 

 

KONSEP SOLUSI 
IPAL komunal 

 

MANFAAT 
 

 
 

• Air minum belum merata kesemua 
penduduk 

 
• Pemerataan air minum kesetiap rumah 

dengan membuat reservasi air yang 
dapat menampung air dari PDAM, air 
tanah dan air hujan 

• Pembangunan saluran air 

 
• Menjamin pelayanan kebutuhan air 

minum untuk warga 
• Memanfaatkan air hujan sebagai 

tambahan air bersih 
• Memudahkan untuk maintance 
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ISU PERMASALAHAN 
Kesadaran Masyarakat 

 

KONSEP SOLUSI 
Pengelolaan Sampah Terpadu 

 

MANFAAT 
 

 
 

• Kesadaran masyarakat yang masih 
kurang mengenai hidup sehat 

• Sampah dibuang sembarangan 

 
• Pengadaan tempat sampah removable 

untuk setiap rumah serta bisa 
digunakan oleh setiap orang yang lewat 

• Pengangkutan rutin sampah menuju 
TPS 

• Bank sampah 

 
• Warga yang lewat bisa membuang 

sampah ketika berjalan 
• Memudahkan petugas sampah untuk 

mengalihkan gerobak sampah 

PERSAMPAHAN 
EKSISTING PERENCANAAN 

49 | B A B  I V  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISU PERMASALAHAN 
Proteksi Kebakaran Belum ada 

 

KONSEP SOLUSI 
 MANFAAT 

 

 
 

• Tidak adanya sarana prasarana 
proteksi kebakaran seluruh wilayah 

 
• Pembuatan kran kebakaran pada 

koridor utama 
• Pelebaran jalan lingkungan 
• Penambahan alat pemadam 

kebakaran 

 
• Mencegah kebakaran sedini mungkin 
• Melancarkan aksi cepat tanggap 

terhadap kebakaran 

PROTEKSI KEBAKARAN 

EKSISTING PERENCANAAN 
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ISU PERMASALAHAN 
Kualitas Ruang Terbuka Kurang 

 

KONSEP SOLUSI 
 MANFAAT 

 

 
 

• Kurang terawatnya RTH yang sudah ada 
• Adanya ruang kosong yang bias 

dimanfaatkan untuk ruang 
bersosialisasi antar warga 

 
• RTH dibuat di sekitar lokasi kaki gunung 

yang ada 
• Memperbaiki ruang terbuka yang sudah 

ada 

 
• Membuat sinkronisasi antara 

pembelajaran dengan bermain 
• Mendidik warga khususnya anak – anak 

untuk dekat dengan alam 
• Menjaga keakraban antar warga 

RTH 
EKSISTING PERENCANAAN 
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4.3.3 Konsep dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Buffer 

Permukiman di Kawasan Buffer merupakan wilayah permukiman yang berada di wilayah perbukitan Sibolga yang berfungsi sebagai 

buffer atau penyangga kota sibolga dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup rendah. Selanjutnya konsep dan strategi 

penanganan permukiman kumuh skala kawasan dapat dilihat pada Tabel IV.6. 

 

Tabel 4.6  
Konsep dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan Buffer 

 
Kawasan 
Kumuh 

Aspek yang 
Diamati Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 
Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

 Pesisir 

Bangunan 
Gedung 

- 365 unit tidak 
memenuhi 
persyaratan 
teknis 

- Terdapat 227  
unit bangunan 
yang tidak 
memiliki 
keteraturan 
bangunan 

- Perumusan 
aturan 
bangunan 

- sosialisasi 
mengenai 
kesehatan 
lingkungan 
perumahan 

- Perbaikan 
Lingkungan 

- Peningkatan 
KDB 

- Perbaikan 
Bangunan 
rumah menjadi 
layak huni  

Meningkatkan 
peran serta 
masyarakat dalam 
pengawasan, 
pengendalian 
serta 
pengembangan 
perumahan sesuai 
aturan yang 
ditetapkan 

- Rehabilitasi 
RTLH  

- Perbaikan 
lingkungan 
hunian  

Mengamankan fungsi 
kegiatan dan bangunan 
fisik melalui penegakan 
aturan dan penerapan 
sanksi 

Melakukan 
peningkatan dan 
perbaikan kualitas 
bangunan hunian 
agar menjadi layak 
huni serta 
memenuhi standar 
teknis 

Jalan 
Lingkungan 

- 1.364 m  jalan 
lingkungan yang 
mengalami 
kerusakan 

- 0 m belum 
terlayani oleh 
jalan lingkungan  

Penyusunan 
regulasi/peraturan 
lingkungan terkait  
Keluar Masuknya 
Kendaraan dengan 
Bobot yang berat  

- Pembangunan 
jalan lingkungan 

- Peningkatan 
Kualitas 
perkerasan jalan 
(pembe-tonan 
atau 
Pengaspalan ) 

Pengawasan 
terhadap tonase 
kendaraan yang 
keluar masuk  

Perbaikan dan 
Peningkatan kualitas 
jalan lingkungan 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai 
aturan jalan lingkungan 

- Pemeliharaan jaringan 
jalan lingkungan 

- Melakukan 
perbaikan jalan 
lingkungan  
dengan 
pengaspalan 

- Peningkatan 
kualitas jalan 
lingkungan dari 
tanah menjadi 
perkerasan beton 

Air Minum 
Sebanyak 166  KK 
penduduk yang 
tidak terakses air 

- Penyusunan 
RISPAM 

- Sosialisasi 

- Optimalisasi  
jaringan PAM 
yang sudah ada 

- Pengawasan dan 
pengendalian 
dalam 

- Pemeliharaan 
sistem jaringan 
PAM secara 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai 
pelayanan air bersih 

-Pengembangan 
jaringan pipa 
distribusi 
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Kawasan 
Kumuh 

Aspek yang 
Diamati Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 
Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

minum yang 
berkualitas (air 
bersih tidak berbau 
dan tercemar) 

mengenai 
kesehatan air 
bersih  

- Perngembangan 
jaringan distribusi 
lingkungan 
permukiman 

penggunaan air 
tanah 

- Pengawasan dan 
pengedalian 
tingkat 
kebocoran PAM 

Berkala pada 
jaringan distribusi 

- Peningkatan 
kualitas pelayanan 
dan akses air 
bersih (SR). 

dan kesehatan air 
bersih 

- Sosialisasi sanksi 
terhadap tindakan 
pembocoran air PAM 

tingkat/skala 
lingkungan  

- Melakukan pening-
katan pelayanan 
dan akses air 
bersih secara 
bertahap kepada 
penduduk yang 
belum terlayani. 

Drainase 
Lingkungan 

- 0 Ha area 
terkena 
genangan 

- 3.495 m drainase 
tidak terawat 
 

- Menyusun 
dokumen teknis 
pengelolaan 
system drainase 
permukiman 

- Sosialisasi 
kepada 
masyarakat 
mengenai 
system drainase 
lingkungan 

- Pemeliharaan 
secara berkala 
saluran drainase  
lingkungan 

- Peningkatan 
kualitas   saluran  
drainase 
lingkungan 
(Perbaikan) dan 
Pembangunan 
saluran Drainase 
lingkungan  

- Pemberdayaan 
masyarakat 

- Pengawasan 
dan 
pengendalian 
pola pengelolaan 
drainase agar 
sesuai aturan 

- Pembangunan 
jaringan drainase 
baru 

- Perbaikan dan 
Peningkatan 
kualitas jaringan 
drainase 

- Pemeliharaan dan 
pembersihan  
saluran drainase 
secara berkala 

- Pembentukan 
Kelompok Peduli 
Lingkungan 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat tentang 
drainase permukiman 

- Meningkatkan 
pemahaman tentang 
fungsi drainase 
lingkungan 

- Melibatkan masyarakat 
dalam pemeliharaan 
jaringan drainase 

- Pembangunan 
jarijngan drainase 
baru 

- Melakukan 
perbaikan dan 
rehabilitasi sistem 
drainase 
lingkungan dengan 
kualitas minimal 
secara bertahap. 

Pengelolaan 
Air Limbah 

- Sebanyak 332  
KK tidak memiliki 
sarana dan 
prasarana air 
limbah yang 
sesuai dengan 
persyaratan 
teknis 

- Menyusun 
dokumen teknis 
pengelolaan air 
limbah 
permukiman 

- penyuluhan 
terkait sanitasi 

- Penyediaan 
septic tank 
comunal, IPAL 

- Penyediaan 
SepticTank 
individu kedap 
air 

- Pengawasan 
dan 
pengendalian 
pola hidup 
masyarakat 
dengan 
penyepakatan 
aturan bersama 
berkaitan Air 
Limbah 

- Pendampingan 
dan penyuluhan 
kepada 
masyarakat 

- Pembangunan 
jamban keluarga 

- Pembangunan 
septick tank 
komunal  

- Penyediaan Septic 
Tank individu 

- Penggunaan 
tekhnologi baru, 
bagi solusi 
keterbatasan 
lahan 
 
 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat tentang 
pemahaman sanitasi 
lingkungan 
permukiman 

- Melakukan 
pendampingan 
terhadap masyarakat 

- Melakukan pendataan 
dan inventarisasi 
jamban keluarga 

- Melakukan 
pembangunan 
jamban keluarga 

- Melakukan 
pembangunan 
septick tank 
komunal 

- Memberikan 
bantuan jamban 
keluarga dan 
septic tank 
individu 

- Menyediakan 
IPAL 
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Kawasan 
Kumuh 

Aspek yang 
Diamati Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 
Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

  
 
 

 

Pengelolaan 
Persampahan 

- Sebanyak 66 KK 
dengan sistem 
pengolahan 
sampah yg tidak 
standar  

- 319 KK tidak 
memiliki sarana 
prasarana 
pengolahan tidak 
terpelihara 
dengan baik   

- Menyusun 
dokumen teknis 
pengelolaan 
sampah 
perkotaan 

- Peningkatan 
pengetahuan 
masyarakat 
terkait 
pengolahan 
sampah  

Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas 
pelayanan 
pengelolaan 
persampahan ( 
Pemberdayaan 
Masyarakat, 
Penyediaan Tong 
Sampah dan Bank 
sampah ) 

- Pendampingan 
dan 
Pemberdayaan 
masyarakat 

- Pembuatan 
aturan 
lingkungan 
bersama Antara 
pemerintah dan 
masyarakat 
terkait 
Pengelolaan 
Persampahan 

- TPS Terpadu 
- Bank Sampah 
- Pengadaan alat 

operasioanl 
pengangkut 
sampah 

- Pengadaan alat 
pengolah sampah 

- Sosialisasi kepada 
masyarakat tentang 
pengelolaan sampah. 

- Pemberian ketrampilan 
pemanfaatan sampah 

- Penyuluhan kepada 
warga masyarakat 

- Pembentukan lembaga 
pengelola sampah 

- Penegakan aturan dan 
penerapan sanksi 
terhadap pembuangan 
sampah sembarangan 

- Melakukan 
peningkatan 
pelayanan 
pengelolaan 
sampah dari 
sumber ke 
TPS/TPA 

- Penyediaan 
gerobak atau  
Motor Sampah 
pada setiap 
lingkungan 
permukiman 

- Penyediaan Bak 
dan tong-tong 
sam-pah ditiap 
bangun-an dan 
rumah 

- Pembangunan 
Pengolahan 
Sampah 3R 

Proteksi 
Kebakaran 

- 1038 unit rumah 
yang tidak 
memiliki sistem 
pengamanan 
secara aktif dan 
pasif, serta  tidak 
memiliki pasokan 
air untuk kebutu-
han proteksi 
kebakaran 

 

- Menyusun 
dokumen teknis 
RISPK  

- Sosialisasi dan 
edukasi 
masyarakat 
mengenai 
pencegahan 
dan 
penanggulanga
n bencana 
kebakaran 

Penyediaan 
system proteksi 
kebakaran 

- Sosialisasi 
kepada warga 
terkait dengan 
bahaya 
kebakaran 

- Pemberdayaan 
masyarakat 
dalam 
pencegahan 
bahaya 
kebakaran 

 

- Pembangunan pos 
pemadam 
kebakaran skala 
lingkungan 

- Pengadaan 
system 
pengamanan 
kebakaran 

- Optimalisasi 
penggunaan 
system 
pengamanan 

- Melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat 
tentang system 
pengamanan 
kebakaran 

- Pemberian Pelatihan 
ketrampilan 
pemadaman api 

- Pembangunan pos 
pemadam 
kebakaran skala 
lingkungan 

- Membangun sistem 
pengamanan 
kebakaran 

- Penyediaan APAR 
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Kawasan 
Kumuh 

Aspek yang 
Diamati Permasalahan 

Kebutuhan Penanganan Konsep Penanganan Strategi Penanganan 
Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 

 kebakaran 
Ruang 
Terbuka Hijau 

- Ketersediaan 
Ruang terbuka 
hijau relatif kecil 

- Pemeliharaan 
Fasiltas 
Pelayanan 
Umum Sebagai 
Ruang Terbuka 
Hijau 

Peningkatan 
Fasilitas Umum 
sebagai Ruang 
Terbuka Hijau 
Pembuatan Taman 
lingkungan 

Pengawasan dan 
Pemeliharaan 
Ruang Terbuka 
Hijau Secara 
Berkala 

- Rehabilitasi dan 
Peremajaan 
Ruang Terbuka 
Hijau  

- Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau  

5. Perbaikan Kualitas 
Fasilitas Umum 
sehingga dapat 
berfungsi sebagai 
Ruang Terbuka 
 

6.  Pembangunan 
RTH baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Baseline KOTAKU dan Hasil Analisis Tim, 2018 
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Gambar 4.5 Konsep Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Buffer  

STRATEGI PENCEGAHAN 
• Pemantauan dan 

Perbaikan 
kondisi 
infrasturuktur 
dasar 

• Mengamankan 
fungsi kegaiatan 
dan bangunan 
fisik melalui 
penegakan 
aturan 

• Implementasi 
program 
pencegahan 
melalui kegiatan 
sosialisasi, 
penyuluhan dan 
kampanye publik 

 

STRATEGI PENINGKATAN 
1. Perbaikan Lingkungan 

• Rehabilitasi Jalan 
• Pembangunan dan 

Pelebaran Jalan 
Lingkungan 

• Penataan Koridor Jalan 
Utama 

• Pengintegrasian 
Drainase 

• Pembangunan IPAL 
Komunal 

2. Peningkatan Kualitas 
Permukiman 
• Pengintegrasian 

Drainase 
• Perbaikan Jalan 

Lingkungan 
• Peningkatan Layanan 

Persampahan 
• Perencanaan Proteksi 

Kebakaran 
• Perbaikan Sistem 

Pengelolaan Limbah 
3. Pembangunan RTH 

• Perbaikan Ruang 
Terbuka 

• Peningkatan Kualitas 
Fungsi Fasum 

 

Kawasan Buffer (Zona -3) 
1. Angin Nauli 
2. Huta Barangan 
3. Huta Tonga - 

Tonga 
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ISU PERMASALAHAN 
Keteraturan Lingkungan 

 

KONSEP SOLUSI 
Penataan Lingkungan 

 

MANFAAT 
 

 

• Sebagian Bangunan tidak memenuhi 
syarat teknis terutama pada aspek 
kelayakan dan kesehatan 

• Lingkungan sekitar rumah tidak 
tertata 

• Perbaikan rumah dan lingkungan 
yang ramah lingkungan serta dapat 
memanfaatkan energi alam (cahaya, 
angin, matahari, air hujan) 
semaksimal mungkin 

• Menghemat Energi 
• Mengurangi efek global warming 

KONDISI BANGUNAN 

EKSISTING PERENCANAAN 
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ISU PERMASALAHAN 
Kualitas Jalan Lingkungan Kurang Baik 

 

KONSEP SOLUSI 
Pendestrianisasi 

 

MANFAAT 
 

 
 

• Jalan Lingkungan yang tidak 
ramah kepada pejalan kaki 

• Jalan Lingkungan mengalami 
kerusakan 

• Jalan lingkungan masih tanah 

 
• Pembuatan Pendestrian yang 

ramah kepada pejalan kaki 
maupun difabel 

• Pembangunan Jalan Lingkungan 
• Perbaikan jalan 

 
• Menjamin keamanan warga yang 

ingin berjalan keluar rumah tanpa 
takut terserempet kendraan 

• Memperlancar aktifitas warga 
untuk mencapai wilayah lain 

• Menjaga kualitas dan kuantitas 
    JALAN LINGKUNGAN 

EKSISTING PERENCANAAN 
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ISU PERMASALAHAN 
Kualitas Drainase Kurang Baik 

 

KONSEP SOLUSI 
Drainase berwawasan lingkungan 

 

MANFAAT 
 

 
 

• Drainase tidak terintegrasi dengan 
saluran kota 

• Drainase tergenang dan bau 
• Sebagian jalan tidak ada drainase 

 
• Pengntegrasian drainase 
• Pembangunan drainase dengan 

konsep drainase berwawasan 
lingkungan 

• Perawatan drainase 

 
• Menghindari drainase yang 

tergenang 
• Mencegah terjadinya dampak 

negatif yang timbul seperti bau 
dan penyakit 

DRAINASE LINGKUNGAN 

EKSISTING PERENCANAAN 
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ISU PERMASALAHAN 
Sanitasi Buruk 

 

KONSEP SOLUSI 
IPAL komunal 

 

MANFAAT 
 

 
 

• Tidak ada pengolahan sebelum 
dibuang ke drainase 

• Sebagian area tidak memilki 
septictank 

 
• Pembangunan IPAL komunal 

diletakkan diruang terbuka 
bersama yang bias diakses oleh 
seluruh warga 

• Penyedotan lumpur tinja secara 
terjadwal 

• Memperbaiki MCK Umum yang 
sudah ada 

 
• Mengkomunalkan sarana mandi, 

cuci dan kakus agar limbahnya 
mudah dikendalikan dan 
pencemaran lingkungan dapat 
dibatasi 

SANITASI

  

EKSISTING 
PERENCANAAN 
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AIR MINUM 

EKSISTING PERENCANAAN 

ISU PERMASALAHAN 
Air Minum Belum Merata 

 

KONSEP SOLUSI 
Pengelolaan Sumber Air Tanah 

 

MANFAAT 
 

 

• Air minum belum merata ke 
semua Rumat Tangga 

• Sebagian Rumah Tangga 
menggunakan sumber air 
perbukitan dengan pengelolaan 
yang belum terorganisir 

• Pemerataan air minum ke setiap 
rumah dengan membuat reservasi 
air yang dapat menampung air 
dari PDAM, air tanah dan air hujan 

• Pembangunan saluran air 

• Menjamin pelayanan kebutuhan 
air minum untuk warga 

• Memanfaatkan air hujan sebagai 
tambahan air bersih 

• Memudahkan untuk maintance 
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ISU PERMASALAHAN 
Kesadaran Masyarakat 

 

KONSEP SOLUSI 
Pengelolaan Sampah Terpadu 

 

MANFAAT 
 

 

• Kesadaran masyarakat yang masih 
kurang mengenai hidup sehat 

• Sampah dibuang sembarangan 

• Pengadaan tempat smapah 
removable untuk setiap rumah 
serta bias digunakan oleh setiap 
orang yang lewat 

• Pengangkutan rutin sampah 
menuju TPS 

• Bank sampah 

• Warga yang lewat bisa membuang 
sampah ketika berjalan 

• Memudahkan petugas sampah 
untuk mengalihkan gerobak 
sampah 

PERSAMPAHAN 
EKSISTING PERENCANAAN 
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ISU PERMASALAHAN 
Proteksi Kebakaran Belum ada 

 

KONSEP SOLUSI 
 MANFAAT 

 
 

• Tidak adanya sarana prasarana 
proteksi kebakaran seluruh 
wilayah 

• Penyediaan hydrant kebakaran 
pada koridor utama 

• Pelebaran jalan lingkungan 
• Penambahan alat pemadam 

kebakaran 

• Mencegah kebakaran sedini 
mungkin 

• Melancarkan aksi cepat tanggap 
terhadap kebakaran 

PROTEKSI KEBAKARAN 

EKSISTING PERENCANAAN 
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ISU PERMASALAHAN 
Kualitas Ruang Terbuka Kurang 

 

KONSEP SOLUSI 
 MANFAAT 

 

 
 

• Kurang terawatnya RTH yang 
sudah ada 

• Adanya ruang kosong yang bias 
dimanfaatkan untuk ruang 
bersosialisasi antar warga 

 
• RTH dibuat di sekitar lokasi kaki 

gunung yang ada 
• Memperbaiki ruang terbuka yang 

sudah ada 

 
• Membuat sinkronisasi antara 

pembelajaran dengan bermain 
• Mendidik warga khususnya anak – 

anak untuk dekat dengan alam 
• Menjaga keakraban antar warga 

RTH 
EKSISTING PERENCANAAN 
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Dokumen RP2KPKP Kota Sibolga 

 
 

BAB V  

RENCANA AKSI PROGRAM PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN 

 
5.1 Program dan Kegiatan Penanganan Kumuh Terkait pencegahan dan Peningkatan 

Kualitas Kumuh 

Program penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas merupakan program 

penanganan kawasan permukiman kumuh untuk Kota Sibolga yang dirinci sesuai 

dengan permasalahan, kebutuhan penanganan kawasan yang lebih detil, serta konsep 

penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas. Program penanganan kawasan 

permukiman kumuh prioritas meliputi aspek fisik dan aspek non fisik, hal ini mengingat 

penanganan kawasan permukiman kumuh tidak hanya dilakukan dengan pendekatan 

fisik, tapi juga dengan pendekatan non fisik. Adapun program fisik yang diusulkan 

meliputi pengembangan perumuhan, jaringan jalan lingkungan, jaringan drainase, 

jaringan air minum, persampahan, dan air limbah, serta lainnya. Sedangkan dalam 

aspek non fisik meliputi pemberdayaan masyarakat di kawasan permukiman kumuh. 

Program dan kegiatan penanganan kumuh diutamakan pada potensi dampak negatif 

yaitu : 

• Erosi dari jalan yang sedang melakukan pengerukan dan penimbunan (cut and 

fills) dan menyebabkan sedimentasi di saluran 

• Saluran drainase yang tersumbat karena kesalahan perencanaan dan 

pemeliharaan yang menyebabkan genangan air yang  berdampak ke kesehatan 

• Jalan dan jembatan di lokasi yang rawan erosi dan longsor 

• Permukaan air sumur hampir sama dengan rembesan,  sumur terlalu dekat 

dengan tanki septik 

• Sumur dalam kakus tidak diperkenankan karena rawan kontaminasi 

• Pipa sanitasi di permukaan tanah yang sangat rawan terhadap sinar matahari, 

terinjak, dan mungkin rusak karena terinjak atau dampak lainnya. 

• Tangki septik yang tidak bagus strukturnya 

• MCK yang tidak memenuhi syarat 
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• Saluran limbah manusia mengandung limbah patogen harus dilakukan 

pengolahan sebelum dibuang ke saluran air yang ada 

 

5.2 Program Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1 

Rencana pembangunan Tahap 1 merupakan rencana rinci pembangunan tahun pertama 

yaitu tahun 2019 pada kawasan permukiman kumuh prioritas yang terpilih. Dalam hal 

ini, kawasan permukiman kumuh prioritas yang terpilih untuk dilakukan perencanaan 

pembangunan Tahap 1 adalah kawasan permukiman kumuh 3 (tiga) Kelurahan prioritas. 

Secara umum, desain kawasan mengutamakan konektifitas jaringan jalan dan drainase, 

serta infrastruktur permukiman lainnya. Selain itu, dalam site plan direncanakan 

pembangunan tanggul utama sebagai solusi untuk mencegah terjadinya genangan akibat 

pasang urut air laut. Adapun 3 (tiga) kawasan untuk pembangunan tahap 1 yaitu :  

 

A. Kelurahan Aek Manis, meliputi indikator Air Minum, Sampah, Sanitasi, Drainase, 

Sampah, Kebakaran dan Ruang Terbuka Hijau. 

B. Kelurahan Pancuran Bambu, meliputi indikator Air Minum, Sampah, Sanitasi, 

Drainase, Sampah, Kebakaran dan Ruang Terbuka Hijau. 

C. Kelurahan Pasar Belakang, meliputi indikator Air Minum, Sampah, Sanitasi, Drainase, 

Sampah, Kebakaran dan Ruang Terbuka Hijau. 
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FILE EXCEL INDIKASI PROGRAM RP2KPKP 090119 
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BAB VI 

RENCANA DETAIL KONSEP DESAIN KAWASAN PENANGANAN 
PRIORITAS 

 

6.1.  Rencana Detail Konsep Desain 

Rencana detail konsep desain merupakan konsep desain dari permasalahan 7 indikator 

kumuh. Untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengacu pada Permen PUPR No. 

28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan 

Umum. 

 

6.1.1. Bangunan Perumahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penataan Rumah 
Deret untuk 
perumahan di tepi 
laut 

Penataan Perumahan di 
atas laut 
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6.1.2. Jalan  Lingkungan  

6.1.2.1 Jalan Beton 
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6.1.2.2 Jalan Jerambah Beton 
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6.1.3. Air Minum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tower Penampung 
Air Minum 

6 | B A B  V I  
 



 Dokumen RP2KPKP Kota Sibolga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 | B A B  V I  
 



 Dokumen RP2KPKP Kota Sibolga 

6.1.4. Drainase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluran Drainase Tengah 
dengan Penutup Plat Beton 
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6.1.5. Air Limbah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPAL Komunal  
Kapasitas 50 KK 
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6.1.6. Persampahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat Sampah 3R 
Bahan Fiber 
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6.1.7 Proteksi Kebakaran 

 

Bak TPS Pemanen 
Bahan Dinding Bata 
Pintu Plat Besi 

Instalasi Hydrant Kebakaran 
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