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I. PENDAHULUAN 

1. Aturan-aturan Terkait Bencana 

Menurut Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang menyatakan bahwa secara geografis Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan 

penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan 

keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. 

Letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di antara dua benua dan 

dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun 

internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena 

posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim 

tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa 

Indonesia.  

Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia 

berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat 

mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, 

penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara 

komprehensif, holistik, terkoordinasi terpadu, efektif, dan efisien dengan 

memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, 

keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. 

Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau 

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. 
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Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan 

oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 

kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. 

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana  

meliputi: 

a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan 

pembangunan nasional 

b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-

unsur kebijakan penanggulangan bencana 

c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah 

d. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana 

dengan negara lain, badan-badan, atau pihakpihak internasional lain 

e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi 

sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana 

f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber 

daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan 

g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang 

berskala    nasional. 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas  3 (tiga) tahap meliputi: 

a. Pra bencana 

b. Saat tanggap darurat 

c. Pasca bencana. 

Penanggulangan bencana bertujuan untuk: 

a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; 

b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada 

c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, 

terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh 

d. Menghargai budaya lokal 

e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; 
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f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan 

kedermawanan 

g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan  bernegara. 

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu: 

a. cepat dan tepat; 

b. prioritas; 

c. koordinasi dan keterpaduan; 

d. berdaya guna dan berhasil guna; 

e. transparansi dan akuntabilitas; 

f. kemitraan; 

g. pemberdayaan; 

h. non diskriminatif; 

2. Mitigasi Resiko Bencana 

Komponen-komponen dalam proses pengurangan risiko bencana, yaitu: 

a. Kesadaran penilaian risiko yang didalamnya terdapat analisis ancaman 

serta analisis kapasitas dan kerentanan 

b. Meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan, penelitian dan 

informasi 

c. Terdapat komitmen kebijakan dan kerangka kelembagaan, seperti 

organisasi, kebijakan, legislasi dan aksi komunitas 

d. Melakukan pengelolaan lingkungan, tata guna lahan, perencanaan 

perkotaan, proteksi fasilitas-fasilitas sosial, penerapan ilmu dan teknologi 

(penerapan ilmu dan teknologi dapat mengurangi risiko bencana gunung 

api), kemitraan jejaring dan instrumen keuangan 

e. Peringatan dini sebagai alat prakiraan, sebaran peringatan, ukuran ukuran 

kesiapsiagaan, dan kapasitas respon 
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Klasifikasi mitigasi bencana terdiri dari mitigasi struktural dan mitigasi non 

struktural. 

a. Mitigasi struktural 

Mitigasi struktural adalah kegiatan dalam prabencana yang bertujuan untuk 

pembanguan secara fisik. Implementasi yang dapat dilakukan dalam 

kegiatan mitigasi structural seperti pembuatan bangunan pemecah ombak 

dan dam. Tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kesiapan 

masyarakat dalam hal prasarana dalam hal pengurangan risiko bencana 

(Peraturan Kepala BNPB No.4 Tahun 2008).  

Mitigasi struktural seperti: 

a) Pembuatan breakwater 

b) Pembuatan batu pemecah ombak 

c) Pembangunan shelter 

d) Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan 

memasuki daerah rawan bencana. 

e) Pengadaan jalur evakuasi 

f) Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, 

mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana 

seperti: tanggul, dam, bangunan tahan gempa dan sejenisnya.  

b. Mitigasi non struktural 

Mitigasi non struktural adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana 

dalam hal tata guna lahan yang disesuaikan dengan keadaan wilayah dan 

tingkat kerentanan wilayah tersebut dan memberlakukan peraturan 

pembangunan. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengurangi dampak yang 

ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi non-struktural dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan serta penyadaran masyarakat melalui 

pendidikan dalam hal mengurangi risiko bencana.  
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Mitigasi non struktural seperti : 

a) Penyusunana Rencana Tata Ruang yang mempertimbangkan aspek 

kebencanaan 

b) Penanaman pohon pinago, dimana pesisir pantai Provinsi Sumatera 

Barat sangat cocok untuk penanaman  pohon pinago. 

c) Peningkatan kesadaran masyarakat dengan pemberian informasi melalui 

digital 

d) Peningkatan kapasitas masyarakat 

e) Kebijakan pemerintah 

f) Memperbaiki keadaan lingkungan 

g) Melibatkan semua pihak baik pemerintah, masyarakat, swasta, 

kelompok dan Perguruan Tinggi 

Model Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dengan Pemberdayaan 

Masyarakat  diantaranya adalah sebagai berikut. 

a) Kepada Pemerintah Kota/Daerah 

 Upaya mitigasi bencana pesisir harus dilakukan setiap saat dan terus 

menerus sebelum bencana datang (pra bencana), sehingga masyarakat 

pesisir yang paling rawan bencana selalu siap melakukan upaya mitigasi 

secara mandiri kapanpun bencana tiba. Oleh sebab itu kepedulian 

Pemerintah Daerah/Kota dalam menggerakkan Komunitas Peduli 

Bencana Pesisir antara lain dilakukan dengan memberikan alokasi 

dana khusus kepada komunitas peduli bencana pesisir karena tanpa 

adanya dana khusus komunitas yang dibentuk sulit bergerak dan tidak 

efektif dibentuk. 

b) Kepada Perguruan Tinggi  

Kepedulian dan empati masyarakat Perguruan Tinggi sangat 

diharapkan dalam mitigasi bencana pesisir terutama bidang-bidang 

ilmu yang terkait dengan kebencanaan. Diharapkan kegiatan penelitian 

diarahkan kepada wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana 

sehingga pada akhirnya dapat membantu masyarakat pesisir dalam 
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mengatasi permasalahan kebencanaan yang sering datang yang 

menyebabkan kerugian nyawa dan harta benda itu. Inovasi-inovasi 

perguruan tinggi dalam mitigasi bencana dapat mengurangi resiko 

ancaman bencana tentunya sangat bermanfaat tidak saja bagi 

masyarakat tetapi juga pemerintah maupun pihak terkait lainnya. 

Selain itu sudah saatnya memasukkan kedalam kurikulum materi 

pendidikan kebencanaan untuk lebih memahami kebencanaan dari 

segala sisi.  

c) Partisipasi masyarakat  

Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana sangat diperlukan 

karena bagai-manapun masyarakat pesisir sendiri yang paling sering 

mengalami musibah/bencana. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan dalam keseharian hendaknya sudah dimulai dengan 

memperhatikan dampak bencana yang akan datang serta 

meningkatkan kesadaran masyarakat  terhadap bahaya bencana. 
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II. PERMUKIMAN 

1. Pemahaman Permukiman 

Pengertian permukiman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

tempat bermukim atau tempat tinggal. Permukiman merupakan objek kajian 

Geografi yang selalu berkaitan dengan ruang dimana manusia sebagai objek 

pokoknya dipelajari melalui pendekatan Geografi yang dapat diartikan 

sebagai bentukan artifisial maupun natural dengan segala kelengkapannya 

yang digunakan oleh    manusia, baik   individu   maupun   kelompok,   untuk   

bertempat   tinggal sementara maupun menetap dalam rangka menyeleng-

garakan kehidupannya. 

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang 

bertindak sebagai landasan hukum bagi pengembangan perumahan yaitu 

berkaitan dengan pembagian kawasan berdasarkan fungsi utamanya menjadi 

kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan 

yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup 

yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta 

budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan . 

Undang Undang  Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis 

Kawasan Budi Daya. Dimana didalam undang – undang ini menjelaskan salah 

satu kawasan perutukan adalah permukiman yang memiliki fungsi utama 

sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung peri 

kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi 

sosial serta sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga 

serta sarana bagi pembinaan keluarga. 

Permukiman terbentuk atas kesatuan antara manusia dan lingkungan di 

sekitarnya. Permukiman merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

beberapa elemen yaitu sebagai berikut : 
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a. Alam 

Manusia didalam suatu wilayah permukiman, manusia merupakan 

pelaku utama kehidupan disamping makhluk hidup seperti hewan, 

tumbuhan dan lainnya sebagai manusia yang paling sempurna dalam 

kehidupannya menusia membutuhkan berbagai hal yang dapat 

menunjang kelangsungan hidupnya baik itu kebutuhan biologis (ruang, 

udara, tempeture dan lain-lain) perasaan dan persepsi kebutuhan 

emosional dan kebutuhan akan nilai-nilai moral. 

b. Masyarakat  

Merupakan kesatuan kelompok orang (keluarga) dalam suatu 

permukiman yang membentuk suatu komunitas tertentu. Hal-hal yang 

berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang 

mendiami suatu wilayah permukiman adalah : 

a) Kepadatan dan komposisi penduduk 

b) Kelompok sosial 

c) Adat dan kebudayaan 

d) Ekonomi 

e) Pendidikan 

f) Kesehatan 

g) Hukum dan administrasi 

c.  Bangunan atau rumah  

Bangunan atau rumah merupakan wadah bagi manusia. Pada prinsipnya 

bangunan yang dapat digunakan sepanjang operasional kehidupan 

manusia bisa dikategorikan sesuai dengan fungsi masing-masing yaitu : 

a) Rumah pelayanan masyarakat (sekolah, rumah sakit dan lain-lain) 

b) Fasilitas rekreasi atau hiburan 

c) Pusat perbelanjaan 

d) Industri 

e) Pusat transportasi 
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d.  Networks  

 Merupakan sistem buatan maupun alami yang menyediakan fasilitas 

untuk operasional suatu wilayah permukiman. Untuk sistem buatan 

tingkat pemenuhannya bersifat relatif dimana antara wilayah 

permukiman satu dengan yang lainnya tidak sama. Sistem buatan yang 

keberadaannya diperlukan dalam suatu wilayah antara lain : 

a) Sistem jaringan air bersih 

b) Sistem jaringan listrik 

c) Sistem transportasi 

d) Sistem komunikasi 

e) Drainase dan air kotor 

f) Tata letak fisik 

Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan : 

a) Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman; 

b) Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran 

penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian 

dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan 

keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR; 

c) Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi 

pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian 

fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan 

perdesaan; 

d) Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman; 

e) Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan 

f) Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan 

berkelanjutan. 
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Pembangunan permukiman seharusnya memperhatikan lima faktor utama 

yang meliputi alam, manusia, masyarakat, wadah/sarana kegiatan dan jaringan 

prasarana. Hak Asasi Lingkungan permukiman, meliputi : 

a) Fisik lingkungan harus mencerminkan pola kehidupan dan budaya 

masyarakat setempat, 

b) Lingkungan permukiman harus didukung oleh fasilitas pelayanan dan 

fasilitas umum yang sebanding dengan ukuran /luasnya lingkungan dan 

banyaknya penduduk, 

c) Lingkungan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah sedapat 

mungkin tersedia pula wadah kegiatan yang dapat menambah penghasilan, 

d) Taman, ruangan terbuka/penghijauan harus cukup tersedia, 

e) Perencanaan tata letak permukiman harus memanfaatkan bentuk 

topografi dan karakteristik alami dan tapak (site) setempat, 

f) Jalan masuk lingkungan harus berskala manusia, ada pemisah antara 

lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki, sedapat mungkin diteduhi pohon-

pohon rindang, dan 

g) Lingkungan permukiman harus menunjang terjadinya kontak sosial, dapat 

menciptakan identitas dan rasa memiliki dari segenap penghuni. 

2. Konsep Pengendalian Bencana Banjir  

Pada hakekatnya pengendalian banjir merupakan suatu yang kompleks. 

Dimensi rekayasanya (engineering) melibatkan banyak disiplin ilmu teknik 

antara lain: hidrologi, hidraulika, erosi DAS, teknik sungai, morfologi & 

sedimentasi sungai, rekayasa sistem pengendalian banjir, sistem drainase kota, 

bangunan air dll . 

a. Tata Guna lahan 

Pengaturan tata guna lahan di DAS (Daerah Aliran Sungai) dimaksudkan untuk 

mengatur penggunaan lahan, sesuai dengan rencana pola tata ruang yang ada. 

Hal ini untuk menghindari penggunaan lahan yang tidak terkendali, sehingga 

mengakibatkan kerusakan DAS yang merupakan daerah tadah hujan.  
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Pada dasarnya pengaturan penggunaan lahan DAS dimaksudkan untuk : 

a) Untuk memperbaiki kondisi hidrologis DAS, sehingga tidak menimbulkan 

banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau 

b) Untuk menekan laju erosi daerah aliran sungai yang berlebihan, sehingga 

dapat menekan laju sedimentasi pada alur sungai di bagian hilir Penataan 

masing-masing kawasan, proporsi masing-masing luaspenggunaan lahan 

dan cara pengelolaan masing-masing kawasan perlu mendapat perhatian 

yang baik. Daerah atas dari daerah aliran sungai yang merupakan daerah 

penyangga, yang berfungsi sebagai recharge atau pengisian kembali air 

tanah, perlu diperhatikan luasan masing-masing kawasan. Misalnya untuk 

luasan kawasan hutan minimum/kira-kira 30% dari luas daerah aliran 

sungai. Sedangkan untuk mencegah adanya laju erosi DAS yang tinggi perlu 

adanya cara pengelolaan yang tepat, untuk masing-masing kawasan. 

Pengelolaan lahan tersebut dapat meliputi, sistem pengelolaan, pola tanam 

dan jenis tanaman yang disesuaikan jenis tanah, kemampuan tanah, elevasi 

dan kelerengan lahan. Karena dengan adanya erosi lahan yang tinggi akan 

menentukan besarnya angkutan sedimen di sungai dan mempercepat laju 

sedimentasi di sungai, terutama di bagian hilir. Dengan adanya sedimentasi 

di sungai akan merubah penampang sungai dan memperkecil kapasitas 

pengaliran sungai. 

3. Pengembangan dan Pengaturan Daerah  

    Banjir/Genangan 

Masalah yang timbul dari penggunaan lahan daerah genangan diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

• Masyarakat yang bermukim pada daerah-daerah genangan akan 

kehilangan pencaharian yang ditimbulkan banjir 

• Pemanfaatan intensif daerah-daerah genangan untuk mata pencaharian, 

industri dan kegiatan lain akan meningkatkan potensi bagi kerusakan- 

kerusakan yang diakibatkan banjir. 
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Kegiatan di atas yang berhubungan dengan pemanfaatan daerah genangan 

sering mengurangi kapasitas alur sungai dan daerah genangan. Kelancaran 

aliran akan berkurang karena bangunan rumah, gedung-gedung, jalan-jalan, 

jembatan dan pengusahaan tanaman yang memiliki daya tahan besar 

merupakan penghambat aliran.  

Pengendalian pemanfaatan daerah genangan termasuk peraturan-peraturan 

penetapan wilayah penggunaan lahan, dan bangunan-bangunan. Maksud dari 

pengendalian daerah genangan adalah untuk membatasi atau menentukan tipe 

pengembangan dengan mempertimbangkan resiko dan kerusakan yang 

ditimbulkan oleh banjir. Faktor ekonomi, sosial dan lingkungan harus pula ikut 

dipertimbangkan agar diperoleh suatu pengembangan yang bijaksana.  

Langkah pertama dalam peningkatan pengendalian daerah genangan di 

daerah yang beresiko banjir dan daerah kritis ditentukan diantaranya oleh 

faktor-faktor berikut: 

a) Besarnya banjir yang terjadi 

b) Waktu peringatan efektif 

c) Pengetahuan tentang banjir 

d) Tingkat luapan banjir 

e) Kedalaman dan kecepatan banjir 

f) Lamanya banjir 

g) Masalah-masalah pengungsian 

h) Akses (Kemudahan) 

i) Potensi Kerusakan Banjir 

Dua tahapan yang perlu dilaksanakan, kaitannya dengan program 

pengendalian banjir adalah sebagai berikut ini : 

a) Melarang adanya pemanfaatan di daerah bantaran banjir, seperti 

pendirian gedung, rumah ataupun pengusahaan tanaman. 

b) Pengaturan pengendalian penggunaan lahan untuk mengurangi   kerusakan- 

kerusakan yang disebabkan banjir. 
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III. PERUMAHAN 

1. Rumah dan Perumahan 

Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 

Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan adalah 

kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun 

perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum 

sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.  

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana lingkungan. Perumahan merupakan salah satu bentuk sarana hunian 

yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti 

perumahan di suatu lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik 

masyarakat yang tinggal di perumahan tersebut.    

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal 

yang layak huni, sarana pembinaan keluarga cerminan harkat dan 

martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya. Perumahan adalah 

kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun 

perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas umum 

sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.  

Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri 

atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, 

utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 

kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 

Penyelenggaraan perumahan diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 

55 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011. Penyelenggaraan rumah dan 

perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah 

satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan 
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kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan 

sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk 

menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. 

Perumahan merupakan kebutuhan dasar di samping pangan dan sandang. 

Karena itu untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang meningkat 

bersamaan dengan pertambahan penduduk diperlukan penanganan 

dengan perencanaan yang seksama disertai keikutsertaan dana dan daya 

yang ada di dalam masyarakat.  

Setiap manusia dihadapkan pada tiga kebutuhan dasar yaitu pangan 

(makanan), sandang (pangan) dan papan (rumah). Kebutuhan akan rumah 

sebagai tempat tinggal dan hunian baik di perkotaan maupun perdesaan 

terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada 

dasarnya pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau 

hunian merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Namun 

demikian pemerintah baik pemerintah daerah dan perusahaan swasta 

yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan didorong untuk 

dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah 

sebagai tempat tingal atau hunian. 

Perbedaan nyata antara permukiman dan perumahan terletak pada 

fungsinya. Pada kawasan permukiman, lingkungan tersebut memiliki fungsi 

ganda yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah 

bagi sebagian penghuniannya. Pada perumahan, lingkungan tersebut hanya 

berupa sekumpulan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal bagi 

para penghuninya. Fungsi perumahan hanya sebagai tempat tinggal, dan 

tidak merangkap sebagai tempat mencari nafkah. 
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Rumah dapat berfungsi sebagai berikut. 

a) Pemenuhan kebutuhan dasar 

b) Tempat tinggal atau hunian 

c) Asset (kekayaan) bagi pemiliknya 

d) Status sosial dan ekonomi bagi pemiliknya 

e) Tempat untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan 

f) Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat bagi 

pemiliknya 

g) Penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri 

Jenis rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan penghunian 

yang meliputi : 

a) Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan masyarakat 

b) Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah 

c) Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya 

masyarakat 

d) Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan khusus 

e) Rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai 

tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta 

penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pembinaan Negara. 

Ada juga yang berpendapat berdasarkan pelaku pembangunannya dapat 

dibagi atas: 

a)  Perumahan Formal 

 Perumahan formal adalah perumahan yang dibangun atas dasar aturan 

yang jelas dan terbentuk suatu pola yang teratur lengkap dengan sarana 

dan prasarana yang dibangun secara serempak dengan waktu yang sudah 

direncanakan, seperti pembangunan oleh Perumnas berupa rumah susun, 
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atau pembangunan yang dikembangkan oleh instansi swasta (Kuswartojo, 

2005). 

b)  Perumahan Swadaya 

 Perumahan swadaya adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan rumah 

melalui pemanfaatan sumber daya yang mereka miliki sendiri berupa 

tenaga kerja dan keuangan. Perumahan swadaya dibangun atas prakarsa 

masyarakat sendiri baik secara individu maupun kolektif dan biasanya 

dilakukan di dalam masyarakat pedesaan yang guyub.  

Perumahan swadaya lebih memperhatikan demand development sehingga 

nilai guna lebih dipertimbangkan daripada nilai jual 

Dari  bentuk rumah terdiri dari sebagai berikut. 

a) Rumah tunggal adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah 

satu dinding  bangunan dibangun tepat pada batas kaveling 

b) Rumah deret adalah beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi 

bangunan menyatu pada sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah 

lain tetapi masing–masing mempunyai kaveling sendiri 

c) Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan yang dibagi dalam bagian–bagian yang 

distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun 

vertikal dan merupakan satuan–satuan yang masing–masing dapat 

dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian 

yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah 

bersama Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran 

paling kecil 36 m2. 

Rumah dilihat dari luas bangunan tersebut terdiri atas sebagai berikut. 

a) Rumah sederhana merupakan rumah bertipe kecil yang mempunyai 

keterbatasan dalam perencanaan ruangnya. Rumah tipe ini sangat 

cocok untuk keluarga kecil dan masyarakat yang berdaya beli rendah. 

Rumah sederhana merupakan bagian dari program subsidi rumah dari 
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pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi 

masyarakat berpenghasilan atau berdaya beli rendah. Pada umumnya, 

rumah sederhana mempunyai luas rumah 36 m2 dengan luas tanah 90 

m2 . 

b) Rumah menengah merupakan rumah bertipe sedang. Pada tipe ini, 

cukup banyak kebutuhan ruang yang dapat direncanakan dan 

perencanaan ruangnya lebih leluasa  dibandingkan pada rumah 

sederhana. Rumah menengah ini mempunyai luas rumah 45 m2 s/d 120 

m2 dengan luar tanah 90 m2 s/d 200 m2. 

c) Rumah mewah merupakan rumah bertipe besar biasanya dimiliki oleh 

masyarakat yang berpenghasilan dan berdaya beli tinggi. Perencanaan 

ruang pada rumah tipe ini lebih kompleks karena kebutuhan ruang 

yang dapat direncanakan dalam rumah ini banyak dan disesuaikan 

dengan kebutuhan pemiliknya. Rumah tipe besar ini umumnya tidak 

hanya sekedar digunakan untuk tempat tinggal tetapi juga sebagai 

simbol status simbol kepribadian dan karakter pemilik rumah ataupun 

simbol prestise (kebanggaan). Pada umumnya rumah mewah ini 

biasanya mempunyai luas rumah lebih dari 120 m2 dengan luas tanah 

lebih dari 200 m2. 

2. Lokasi Perumahan 

Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan salah satu 

yang terpenting adalah faktor lokasi. Lokasi lingkungan perumahan harus 

memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

a. Lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang 

tertuang dalam Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat atau 

dokumen perencanaan lainnya dengan kriteria sebagai berikut.  

a) Kriteria keamanan dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi 

tersebut bukan merupakan kawasan lindung (catchment area), lahan 

pertanian, hutan produksi, daerah buangan limbah pabrik, daerah 
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bebas bangunan pada area bandara, daerah dibawah jaringan listrik 

tegangan tinggi. 

b) Kriteria kesehatan  dicapai  dengan  mempertimbangkan  bahwa  

lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara 

di atas ambang batas, pencemaran air permukaan dan air tanah 

dalam. 

c) Kriteria kenyamanan dicapai dengan kemudahan (aksesibilitas), 

kemudahan berkomunikasi (internal/eksternal, langsung atau tidak 

langsung), kemudahan kegiatan (prasarana dan sarana lingkungan 

tersedia). 

d) Kriteria keindahan/keserasian/keteraturan (kompatibilitas), dicapai 

dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan 

lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug 

seluruh rawa atau danau/setu/sungai dan sebagainya.  

e) Kriteria fleksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan 

kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan perumahan 

dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan 

prasarana. 

f) Kriteria keterjangkauan jarak, dicapai dengan mempertimbangkan 

jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai 

pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana-

utilitas lingkungan  

g) Kriteria lingkungan berjati diri, dicapai dengan mempertimbangkan 

keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat 

terutama aspek kontektstual terhadap lingkungan tradisional/lokasi 

setempat 

h) Lokasi perencanaan perumahan harus berada pada lahan yang jelas 

status kepemilikannya dan memenuhi persyaratan administratif, teknis 
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dan ekologis. 

i) Keterpaduan antara tatanan kegiatan dan alam disekelilingnya 

dengan mempertimbangkan jenis, masa tumbuh dan usia yang 

dicapai, serta pengaruhnya terhadap lingkungan bagi tumbuhan yang 

ada dan mungkin tumbuh dikawasan yang dimaksud.  

Menurut Kriteria Teknis Penataan Ruang Kawasan Budidaya,  kriteria 

pemilihan lokasi perumahan adalah sebagai berikut. 

a) Topografi 

b) Ketersediaan sumber air bersih 

c) Ketersediaan drainase 

d) Tidak berada pada daerah rawan bencana 

e) Tidak berada pada daerah sempadan sungai,waduk, mata bantaran rel 

kereta api, dan daerah aman penerbangan 

f) Tidak berada pada kawasan lindung 

g) Tidak pada kawasan budidaya pertanian atau penyangga. 

Dalam Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak 

Bersusun (Depertemen Pekerjaan Umum), penentuan lokasi suatu 

permukiman perlu adanya suatu kriteria atau persyaratan untuk menjadikan 

suatu lokasi sebagai lokasi permukiman yaitu sebagai berikut. 

a) Tersedianya lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dan 

dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial. 

b) Bebas dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan, baik yang 

berasal dari sumber daya buatan atau dari sumber daya alam (gas 

beracun, sumber air beracun, dsb). 

c) Terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi 

pembinaan individu dan masyarakat penghuni. 

d) Kondisi tanahnya bebas banjir dan memiliki kemiringan tanah 0 -15 %, 

sehingga dapat dibuat sistem saluran air hujan (drainase) yang baik 

serta memiliki daya dukung yang memungkinkan untuk dibangun 

perumahan. 
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e) Adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan 

bangunan diatasnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Faktor penentu lokasi pembangunan perumahan diklasifikasikan menjadi 

tujuh faktor, yaitu: 

a) Faktor tanah/lahan, yaitu faktor yang berhubungan dengan tanah/lahan 

yang dijadikan lokasi perumahan. 

b) Faktor   hukum   dan   peraturan,   yaitu   faktor   yang    berhubungan 

dengan peraturan dan persyaratan pembangunan perumahan. 

c) Faktor   sarana   dan   prasaran,    yaitu    faktor    yang    berhubungan 

dengan ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana daerah yang akan 

dijadikan lokasi 

d) Faktor Aksesibilitas,   yaitu   faktor   yang   berhubungan   dengan   jarak 

dan kemudahan untuk mencapai suatu tempat. 

e) Faktor kenyamanan lingkungan 

f) Faktor biaya, yaitu yang berhubungan dengan biaya pembelian lahan 

yang murah. 

g) Faktor pemasaran, yaitu faktor yang berhubungan dengan kemudahan 

bagi pengembang perumahan dalam memasarkan perumahan. 

3. Syarat Tapak Perumahan 

Syarat tapak perumahan adalahsebagai berikut. 

a) Lokasinya harus strategis dan tidak terganggu oleh kegiatan lainnya. 

b) Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan, seperti pelayanan 

kesehatan, perdagangan, dan pendidikan. 

c) Mempunyai fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengan 

cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air. 

d) Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang 

siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah. 

e) Dilengkapi dengan fasilitas pembuangan air kotor, yang dapat dibuat 
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dengan sistem individual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, 

ataupun tanki septik komunal. 

f) Permukiman harus dilayani oleh fasilitas pembuangan sampah secara 

teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman 

g) Dilengkapi dengan fasilitas umum, seperti taman bermain untuk anak, 

lapangan atau taman, tempat beribadah, pendidikan dan kesehatan sesuai 

dengan skala besarnya permukiman tersebut. 

h) Dilayani oleh jaringan listrik dan telepon. 

4.  Penyediaan Perumahan 

Secara umum terdapat empat sumber utama penyediaan perumahan 

sebagai tempat hunian keluarga.  

a) Public housing dibangun  secara  konvensional oleh pemerintah atau 

oleh swasta, bersifat formal dan merupakan adopsi dari bentuk 

penyediaan perumahan yang mengacu pada berbagai standar negara 

maju. 

b) Squatter settlements yaitu rumah-rumah yang terbangun tanpa 

perencanaan dengan status ilegal, karena dibangun tanpa prosedur dasar 

hukum yang berlaku dan seringkali melahirkan rasa tidak aman bagi 

para penghuninya. 

c) Private housing yaitu perumahan yang dibangun oleh swasta dan 

umumnya berorientasi pada harga pasar. Di negara-negara sedang 

berkembang umumnya private housing ini tidak populer karena harga 

unit yang ditawarkan tidak terjangkau oleh kebanyakan penduduknya. 

d) Slum settlements atau permukiman kumuh pada umumnya merupakan 

perumahan permanen dengan status kepemilihan yang legal, akan 

tetapi menjadi kumuh karena kurangnya pemeliharaan, perbaikan dan 

usia bangunan yang sudah tua, sehingga menjadi kumuh. Biasanya jenis 

permukiman kumuh ini tersebar luas dan mudah ditemukan di negara-
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negara sedang berkembang. Permukiman kumuh ini sering menjadi 

tempat favorit sebagai tempat pertama untuk bertahan dan 

berkehidupan di perkotaan oleh orang-orang yang bermigrasi atau 

pindah ke kota terutama untuk mencari penghasilan tetapi tidak 

memiliki keahlian, pengetahuan atau keterampilan dalam bekerja. 

Faktor-faktor dalam pemilihan tempat tinggal (rumah) dari beberapa 

penelitian dapat disimpulkanssebagai berikut. 

a) Tingkat Polusi;  

b) Keamanan Lingkungan 

c) Kebersihan Lingkungan 

d) Aman dari bencana banjir, gempa,tsunami, gerakan tanah 

e) Dekat dengan  tempat kerja 

f) Dekat dengan pusat kota 

g) Dilalui oleh transportasi umum 

h) Berada pada jalan utama/jalan raya 

i) Kedekatan lokasi  tempat tinggal dengan saudara 

j) Hubungan interaksi warga 

k)  Gaya hidup 

l) Bentuk/design bangunan yang menarik 

m) Sistem pembayaran perumahan melalui tunai atau  cicilan 

n) Harga rumah yang menguntungkan jika dijual kembali 

o) Harga beli rumah yang terjangkau dari perumahan lain 

p) Type rumah 

q) Ketersediaan puskesmas pembantu (pustu), puskesmas, klinik, rumah 

sakit  

r) Ketersediaan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi 

s) Ketersediaan pasar, ruko, minimarket 

t) Ketersediaan masjid, musholla dan surau 

u) Ketersediaan taman, lapangan olahraga 

v) Ketersediaan jaringan listrik Dan telekomunikasi 
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w) Ketersediaan jaringan jalan yang memadai 

x) Ketersediaan  sistem persampahan yang baik 

y) Ketersediaan air bersih dan pembuangan air kotor lingkungan 

z) Jumlah penduduk yang rendah 

aa) Kepadatan penduduk yang rendah 

  Berdasarkan 27 indikator yang mempengaruhi pemilihan perumahan 

maka ada 7 faktor dominan yang mempengaruhi didalam pemilihan 

perumahan. 

a) Faktor Kenyamanan Lingkungan terdiri atas tingkat polusi, 

keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan dan aman dari 

bencana 

b) Faktor Aksesibilitas terdiri atas dekat dengan tempat kerja, 

dekat terhadap pusat kota, dilalui oleh transportasi umum dan 

berada pada jalan utama/jalan raya 

c) Faktor Kondisi Sosial terdiri atas kedekatan tempat tinggal 

dengan saudara, hubungan antar warga, gaya hidup dan 

bentuk/design bangunan yang menarik 

d) Faktor Kondisi Ekonomi terdiri atas sistem pembayaran yang 

perumahan, harga jual rumah yang menguntukan jika dijual 

kembali, harga beli rumah yang terjangkau dari perumahan lain 

dan type rumah 

e) Faktor Ketersediaan Sarana terdiri atas ketersediaan sarana 

kesehatan, ketersediaan sarana pendidikan, ketersediaan sarana 

perdagangan, ketersediaan sarana peribadatan, ketersediaan 

sarana taman, lapangan olahraga 

f) Faktor Ketersediaan Prasarana terdiri atas ketersediaan jaringan 

listrik dan telekomunikasi, ketersediaan sarana jaringan jalan 

yang memadai, ketersediaan sistem persampahan yang baik 
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serta ketersediaan air bersih dan pembuangan air kotor 

lingkungan yang baik 

g) Faktor Penduduk terdiri atas jumlah penduduk dan kepadatan 

penduduk yang rendah. 

Pengembang perumahan dalam pemilihan lokasi untuk pembangunan 

perumahan akan mencari lokasi yang sesuai dengan cara menyeleksi 

beberapa tempat. Banyak dan beragamnya kriteria penentu lokasi 

perumahan, maka persaingan antar pengembang dalam memilih lokasi untuk 

membangun perumahannya, hal ini menunjukkan bahwa menentukan lokasi 

untuk perumahan bukan hal yang mudah. 

5. Hunian Berimbang 

Menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang bahwa hunian 

berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun 

secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah 

tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan 

rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun 

umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk tapak  dan rumah 

susun umum. 

a) Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah  bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

b) Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan untuk 

mendapatkan keuntungan 

c) Rumah mewah adalah rumah komersial yang harga jual lebih besar dari 

4 (empat) kali harga jual rumah sederhana 

d) Rumah menengah adalah rumah komersil dengan harga jual lebih besar 

dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana 

e) Rumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah 
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dengan luas kaveling antara 90 m2 sampai dengan 200 m2 dengan luas 

lantai bangunan paling sedikit 36 m2 dengan harga jual sesuai ketentuan 

pemerintah. 

Menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian 

Berimbang. 

a) Rumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah 

dengan luas lantai dan harga jual sesuai ketentuan pemerintah 

b) Rumah menengah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih 

besar dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali harga jual rumah 

sederhana 

c) Rumah mewah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar 

dari 6 (enam) kali harga jual rumah sederhana. 

Menurut Pasal 3 Permen Hunian Berimbang, tujuan dari Hunian Berimbang 

adalah untuk: 

a) Menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menegah dan rumah 

sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak 

dalam satu hamparan untuk rumah sederhana; 

b) Mewujudkan kerukunan antar berbagai golongan masyarakat dari berbagai 

profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, pemukiman, 

lingkungan hunian dan kawasan pemukiman; 

c) Mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas 

umum serta pembiayaan pembangunan perumahan; 

d) Menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan 

ekonomi; dan 
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e) Mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukkan bagi perumahan 

dan kawasan pemukiman. 

6. Faktor Pemilihan Perumahan Berdasarkan Klasifikasi Perumahan 

Hasil penelitian faktor-faktor masyarakat  memilih rumah beserta 

indikatornya berdasarkan klasifikasi rumah sederhana, rumah menengah dan 

rumah mewah di Kota Padang adalah sebagai berikut. 

Tabel 1:   

Indikator yang Mempengaruhi  Pemilihan Rumah Sederhana 
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Tabel 2:  

Indikator Yang Mempengaruhi Pemilihan Rumah Menengah 
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Tabel 3:  

Indikator Yang Mempengaruhi Pemilihan Rumah Mewah 
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IV. PERUMAHAN DAN BANJIR 

1. Kerawanan Banjir 

a. Jenis dan dampak banjir 

Banjir adalah limpasan debit air yang tak tertampung oleh kapasitas sungai. 

Penyebab banjir dapat dibedakan karena alami dan akibat ulah manusia. 

Akibat ulah manusia, bisa disebabkan oleh perubahan fungsi lahan di daerah 

hulu ataupun Daerah Aliran Sungai (DAS) melebihi angka 15 % terhadap 

luasan DAS. Perubahan fungsi lahan tersebut dapat berupa dari daerah 

resapan menjadi permukiman. Sehingga air yang dikirim dan ditampung sungai 

melebihi kapasitas/daya tampung sungai.  

Proses terjadinya banjir terbagi menjadi dua yaitu alamiah dan non alamiah. 

Proses terjadinya banjir secara alamiah yaitu turunnya hujan jatuh 

kepermukaan bumi dan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan setelah itu masuk 

kepermukaan tanah mengalir ketempat yang lebih rendah setelah itu terjadi 

penguapan dan keluar kepermukaan daratan. Banjir yang terjadi secara almiah 

dapat menjadi bencana bagi manusia bila banjir itu mengenai manusia dan 

menyebabkan kerugian bagi manusia.  

Proses terjadinya banjir secara non alamiah adalah banjir yang disebabkan 

oleh ulah manusia seperti, membuang sampah tidak pada tempatnya dan 

menyebabkan aliran air tidak lancar sehingga air tersebut terapung di tempat 

pembuangannya semakin lama semakin menguap setelah itu tinggi dan keluar 

sehingga mengenai daratan dan menyebabkan banjir.  

Penyebab alami terjadinya banjir umumnya adalah sebagai berikut 

a) Curah hujan 

Curah hujan yang  tinggi  terutama pada saat musim hujan akan 

mengakibatkan meningkatkan debit air di sungai dan bila melebihi tebing 

sungai maka mengakibatkan banjir atau genangan. 
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b) Pengaruh  fisiografi atau  geofisik  sungai 

Pengaruh bentuk fisiografi  seperti  bentuk, fungsi dan  kemiringan daerah 

pengaliran  sungai, geometrik hidrologi sungai, lokasi sungai dan 

sebagainya, dapat mempengaruhi terjadinya banjir.  

c) Kapasitas  sungai 

Kapasitas sungai  yang menurun akibat erosi dan sedimentasi di  badan 

sungai, dapat menyebabkan tidak mampunyai sungai lagi untuk 

menampung air sehingga mengakibatkan banjir  

d)  Kapasitas drainase 

 Kapasitas drainase yang tidak memadai dibandingkan   limpasan air hujan 

menyebabkan air meluap dan banjir  

e) Kawasan kumuh 

Kehadiran kawasan kumuh di sepanjang aliran sungai, dapat merupakan 

penghambat aliran, demikian pula persampahan dan lain sebagainya. 

Manusia dapat mengalami kerugian karena banjir itu karena mereka 

mendiami tempat tinggal yang secara alamiah merupakan dataran banjir. Jadi 

bila manusia bertempat tinggal di dataran yang sering terkena banjir bukan 

banjirlah yg mendatangi manusia tapi manusialah yang mendatangi banjir 

Kerawanan (susceptibility) merupakan kondisi atau karakteristik geologis, 

biologis, hidrologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi 

pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi 

kemampuan mencegah, meredam, mencapiai kesiapan, dan mengurangi 

kemampuan untuk untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 

Kerawanan banjir adalah daerah yang sering dilanda banjir. Daerah tersebut 

dapat diidentikasi dengan menggunakan pendekatan geomorfologi khususnya 

aspek morfogenesa, karena kenampakan seperti teras sungai, tanggul alam, 

dataran banjir, rawa belakang, kipas aluvial, dan delta yang merupakan 
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bentukan banjir yang berulang-ulang yang merupakan bentuk lahan detil yang 

mempunyai topografi datar. 

Banjir dibedakan menjadi lima tipe sebagai berikut: 

a)  Banjir Bandang 

 Banjir Bandang yaitu banjir yang sangat berbahaya karena bisa mengangkut 

apa saja. Banjir ini cukup memberikan dampak kerusakan cukup parah. 

Banjir bandang biasanya terjadi akibat gundulnya hutan dan rentan terjadi 

di daerah pegunungan. 

b)  Banjir Air 

 Banjir air merupakan jenis banjir yang sangat umum terjadi, biasanya banjir 

ini terjadi akibat meluapnya air sungai, danau atau selokan. Karena 

intensitas banyak sehingga air tidak tertampung dan meluap. 

c)  Banjir Rob (Banjir Laut Air Pasang) 

 Banjir rob adalah banjir yang terjadi akibat air laut. Biasanya banjir ini 

menerjang kawasan di wilayah sekitar pesisir pantai. 

d)  Banjir Lumpur 

 Banjir lumpur merupakan banjir yang mirip dengan banjir bandang tapi 

banjir lumpur yaitu banjir yang keluar dari dalam bumi yang sampai ke 

daratan. Banjir lumpur mengandung bahan yang berbahaya dan bahan gas 

yang mempengaruhi kesehatan mahluk hidup lainnya. 

Berdasarkan lokasi sumber aliran permukaannya, banjir dibagi dua yaitu; 

a) Banjir kiriman, adalah banjir yang diakibatkan oleh tingginya curah hujan di 

daerah hulu sungai. 

b) Banjir lokal, banjir yang terjadi karena volume hujan melebihi kapasitas 

pembangunan. 

Berdasarkan mekanismenya, banjir dibagi menjadi 2 jenis yaitu: 

a) Regular flood adalah banjir yang diakibatkan oleh hujan. 
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b) Irregular flood adalah banjir yang diakibatkan selain dari hujan (tsunami dan 

lain-lain). 

Dampak-dampak yang dapat diakibatkan oleh bencana banjir adalah sebagai 

berikut. 

a) Dampak Primer. Menyebabkan kerusakan fisik  seperti mampu merusak 

berbagai jenis struktur, termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem 

selokan bawah tanah, jalan raya, dan kanal. 

b) Dampak Sekunder.  

• Persediaan air : Kontaminasi air, air minum bersih mulai langka. 

• Penyakit : Kondisi tidak higienis, penyebaran penyakit bawaan air. 

• Pertanian dan persediaan makanan : Kelangkaan hasil tani disebabkan 

oleh kegagalan panen. Namun, dataran rendah dekat sungai bergantung 

kepada endapan sungai akibat banjir demi menambah mineral tanah 

setempat. 

• Pepohonan : Spesies yang tidak sanggup akan mati karena tidak bisa 

bernapas. 

• Transportasi : Jalur transportasi rusak, sulit mengirimkan bantuan 

darurat kepada orang-orang yang membutuhkan 

c) Dampak Tersier 

• Ekonomi : Kesulitan ekonomi karena kerusakan pemukiman yang 

terjadi akibat banjir, dalam sektor pariwisata, menurunnya minat 

wisatawan, biaya pembangunan kembali, kelangkaan makanan yang 

mendorong kenaikan harga, dll. 

Dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, ternyata banjir (banjir air 

skala kecil) juga dapat membawa banyak keuntungan, seperti mengisi kembali 

air tanah, menyuburkan serta memberikan nutrisi kepada tanah. Air banjir 

menyediakan air yang cukup di kawasan kering dan semi-kering yang curah 

hujannya tidak menentu sepanjang tahun. Air banjir tawar memainkan peran 

penting dalam menye-imbangkan ekosistem di koridor sungai dan merupakan 
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faktor utama dalam penyeimbangan keragaman makhluk hidup di dataran. 

Banjir menambahkan banyak nutrisi untuk danau dan sungai yang semakin 

memajukan industri perikanan pada tahun-tahun mendatang, selain itu juga 

karena kecocokan dataran banjir untuk mengembangbiakan ikan (sedikit 

predasi dan banyak nutrisi). 

2. Faktor Fisik Penyebab banjir 

Ada beberapa faktor/parameter fisik alami penyebab terjadiya banjir. 

Parameter penggunaan lahan memiliki bobot tertinggi karena rawan atau 

tidaknya banjir disuatu daerah ditentukan oleh penggunaan lahan di daerah 

tersebut, dimana semakin terbuka suatu lahan maka potensi banjir akan 

semakin tinggi.  

Disusul oleh parameter curah hujan dan buffer sungai, keduanya memiliki 

bobot yang sama karena keduanya memiliki pengaruh yang sama besar, 

dimana semakin tinggi curah hujan suatu daerah serta semakin dekat jarak 

wilayah tersebut dengan sungai, maka potensi banjir semakin besar.  

Selanjutnya topografi, bobot topografi tidak terlalu tinggi namun cukup 

berpengaruh dalam masalah banjir, dimana semakin rendah ketinggian 

wilayah kemungkinan banjir akan semakin tinggi.  

Kemudian, jenis tanah dan kemiringan lereng, kedua parameter ini 

pengaruhnya tidak terlalu besar dibandingkan parameter lainnya terhadap 

banjir sehingga bobot yang diberikan paling rendah dibandingkan bobot 

lainnya. 

KB = (2 x CH) + (1 x KL) + (1 x JT) +  (2,5 x PL) + (1,5 x E) + (2 x BS) 

Dimana : 

KB  =  Kerawanan Banjir 

CH  = Curah Hujan 

KL  = Kelerengan 

JT  = Jenis Tanah 
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PL  = Penggunaan Lahan 

E  = Elevasi/Topografi 

BS  = Buffer Sungai 

 

a)  Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng yang datar memiliki tingkat kerawanan banjir yang lebih 

tinggi dibandingkan kemiringan lereng yang curam, maka dalam pemberian 

skor, kemiringan lereng yang datar (0-8 %) memiliki skor tertinggi yaitu 9, 

sementara kemiringan lereng yang curam (> 45 %) memiliki skor 

terendah. 

 

Tabel 1: Tingkat Resiko Kelerengan Terhadap Banjir 

No 
Kemiringan 

Lereng (%) 
Keterangan Skor 

1 0-8% Tinggi 9 

2 8-15%  Agak Tinggi 7 

3 15-25%  Sedang 5 

4 25-40% Rendah 3 

5 >40% Sangat Rendah 1 

 

b)  Jenis Tanah 

Jenis tanah pada suatu daerah sangat berpengaruh dalam proses 

penyerapan air atau biasa disebut inflitrasi. Infiltrasi adalah proses aliran air 

di dalam tanah secara vertikal akibat adanya potensial gravitasi. Semakin 

besar daya serap terhadap air maka tingkat kerawanan banjirnya akan 

semakin kecil, sebaliknya semakin kecil daya serap air maka semakin besar 

potensi kerawanan banjir. 
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Tabel 2: Tingkat Resiko Jenis Tanah Terhadap Banjir 

No Jenis Tanah Infiltrasi Skor 

1 
Aluvial, Planosol, Hidromorf 

Kelabu, Laterik Air Tanah 
Tidak Peka 9 

2 Latosol Agak Peka 7 

3 
Tanah Hutan Coklat, Tanah 

Mediteran 

Kepekaan 

Sedang 
5 

4 
Andosol, Laterik, Grumosol, 

Podsol, Podsolik, Gleisol 
Peka 3 

5 
Regosol, Litosol, Organosol, 

Renzina, Kambisol 
Sangat Peka 1 

 

c)  Curah Hujan 

Daerah yang curah hujannya tinggi akan lebih berpengaruh terhadap 

kejadian banjir, dimana semakin tinggi curah hujan di suatu daerah maka 

akan semakin tinggi pula untuk potensi banjir. Berdasarkan hal tersebut, 

maka pemberian skor untuk daerah curah hujan tersebut akan semakin 

tinggi. 

Tabel 3: Tingkat Resiko Curah Hujan Terhadap Banjir 

No 
Curah Hujan 

Tahunan (mm) 
Keterangan Skor 

1 >2500  Sangat Tinggi 9 

2 2001-2500 Tinggi 7 

3 1501-2000  Sedang 5 

4 1000-1500  Rendah 3 

5 <1000  Sangat Rendah 1 
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d) Topografi 

Topografi berpengaruh terhadap terjadinya banjir, karena berdasarkan 

sifat air, air mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah. Dimana daerah 

yang mempunyai ketinggian yang lebih tinggi potensinya kecil untuk terjadi 

banjir, sedangkan daerah dengan ketinggian rendah lebih berpotensi untuk 

terjadinya banjir. Pemberian skor pada kelas ketinggian yang lebih tinggi 

lebih kecil daripada skor untuk kelas ketinggian yang rendah. 

Tabel 4: Tingkat Resiko Topografi Terhadap Banjir 

No 
Topografi 

(mdpl) 
Keterangan Skor 

1 0-20  Sangat Tinggi 9 

2 21-50  Tinggi 7 

3 51-100  Sedang 5 

4 101-300 Rendah 3 

5 >300  Sangat Rendah 1 

 

e)  Jarak Wilayah Terhadap Sungai (Buffer Sungai) 

Semakin dekat jarak suatu wilayah dengan sungai, maka peluang terjadinya 

banjir akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, pemberian skor akan semakin 

tinggi apabila jarak suatu wilayah dengan sungai semakin dekat yaitu jarak 

<25 m (Skor 9). Sebaliknya, apabila jarak suatu wilayah semakin jauh 

dengan sungai maka skornya semakin rendah diberikan skor 1. 

Tabel 5: Tingkat Resiko Buffer Sungai 

 Terhadap Banjir 

No 

Jarak 

Buffer 

(m) 

Keterangan Skor 

1 0-25 Sangat Tinggi 9 

2 25-50 Tinggi 7 
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3 50-75 Sedang 5 

4 75-100 Rendah 3 

5 >100 
Sangat 

Rendah 
1 

 

f)  Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan akan berperan pada besarnya air limpasan hasil dari 

hujan yang telah melebihi laju infiltrasi. Daerah yang banyak ditumbuhi oleh 

pepohonan akan sulit sekali mengalirkan air limpasan, hal ini disebabkan 

besarnya kapasitas serapan air oleh pepohonan dan lambatnya air limpasan 

mengalir disebabkan tertahan oleh akar dan batang pohon. Lahan yang 

banyak ditanami oleh vegetasi maka air hujan akan banyak diinfiltrasi dan 

lebih banyak waktu yang ditempuh oleh limpasan untuk sampai ke sungai 

sehingga kemungkinan banjir lebih kecil daripada daerah yang tidak 

ditanami oleh vegetasi. Oleh sebab itu, pemberian skor tertinggi (9) 

ditujukan untuk penggunaan lahan terbuka, badan air dan tambak, karena 

pada penggunaan lahan tersebut sebagian besar air hujan yang jatuh akan 

langsung menjadi aliran permukaan dan mengalir ke sungai sehingga dapat 

berpotensi menjadi banjir. Sementara lahan-lahan bervegetasi, potensi 

untuk terjadinya banjir akan semakin kecil sehingga pemberian skor sangat 

rendah. 

 

Tabel 6: Tingkat Resiko Penggunaan Lahan  

Terhadap Banjir 

No Penggunaan Lahan Keterangan Skor 

1 
Lahan Terbuka, Badan Air, 

Tambak 

Sangat Tinggi 
9 

2 Permukiman, Sawah Tinggi 7 

3 Perkebunan, Tegalan Sedang 5 
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4 
Kebun Campuran, Semak 

Belukar 

Rendah 
3 

5 Hutan 
Sangat 

Rendah 
1 

 

Tingkat kerawanan banjir terdiri atas (3) tingkat: 

a. Tingkat Kerawanan Banjir Rendah  

Kerawanan Banjir Rendah dapat dikatakan sebagai daerah yang paling 

aman terhadap kemungkinan terlanda banjir. Hal ini disebabkan karena 

pada daerah ini tergolong dataran tinggi, dengan penggunaan lahan yang 

masih banyak vegetasi, serta jaraknya jauh dari sungai. Kemiringan lereng 

yang curam menyebabkan aliran limpasan permukaan menjadi cepat dan 

tidak akan menggenangi daerah ini, sehingga resiko banjir menjadi kecil. 

b. Tingkat Kerawanan Banjir Sedang 

Kerawanan Banjir Sedang adalah wilayah yang termasuk potensial kritis 

terhadap banjir. wilayah ini berada pada daerah dataran rendah, jenis 

banjir pada daerah ini tidak terlalu tinggi umumnya bersifat genangan 

sementara akibat curah hujan yang tinggi dan drainase yang buruk. Selain 

itu, jenis tanah di daerah ini adalah lempung sehingga tanah akan cepat 

jenuh jika curah hujan tinggi akibatnya proses infiltrasi akan berjalan lambat 

hingga akhirnya menimbulkan genangan air di permukaan. Genangan 

tersebut akan mengalir ke tempat yang lebih rendah yaitu di sekitar 

bantaran sungai. 

c. Tingkat Kerawanan Banjir Tinggi 

Kerawanan Banjir Tinggi adalah wilayah yang termasuk kategori kritis 

terhadap kerawanan banjir. Karena wilayah tersebut memiliki elevasi yang 

rendah, penggunaan lahan yang cenderung sedikit vegetasi, karena 

sebagian besar wilayahnya adalah wilayah terbangun dan terbuka tanpa 
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vegetasi sehingga menyebabkan tingginya aliran permukaan yang langsung 

mengalir ke sungai. 

3. Mitigasi Banjir Perumahan 

Menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No 10 

Tahun 2014 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang Perumahan dan 

Permukiman, Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, melalui perencanaan, pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman serta penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat 

menghadapi ancaman bencana. 

Pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan 

permukiman dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak terjadinya 

bencana banjir, melalui identifikasi dan pemetaan zonasi kerawanan banjir. 

Prinsip mitigasi bencana banjir untuk perumahan dan kawasan permukiman 

adalah : 

a) Menghindari Kawasan Rawan Banjir 

b) Menghindari Limpahan Air 

c) Mengalihkan Aliran Banjir 

d) Pengendalian Aliran Air 

Pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan 

permukiman, meliputi : 

a) Sesuai tata ruang wilayah serta tata bangunan dan lingkungan; 

b) Penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta mikrozonasi 

kerawanan bencana banjir; 

c) Pengelolaan perumahan dan kawasan perumukiman secara swadaya 

melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala. 

Pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan 

perumukiman terhadap pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum, 

memperhatikan: 
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a) Lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; 

b) Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi 

evakuasi; 

c) Drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya 

serap tanah; 

d) Pembuatan sumur resapan; 

e) Pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan 

permukiman; 

f) Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan 

terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan 

g) Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara. 

Upaya Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada 

masyarakat di lokasi banjir melalui : 

a) Sosialisasi terhadap bencana banjir dan tindakan evakuasi; 

b) Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan; dan 

c) Meningkatkan kerjasama antar aparat pemerintah daerah melalui dan 

masyarakat dalam hal melihat tanda-tanda banjir. 

Upaya mitigasi lainnya yang harus menjadi perhatian adalah Pengembangan 

Kawasan Perumahan Sesuai Rencana Pola Ruang. Menurut Undang-Undang 

No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, rencana pola ruang merupakan 

rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi 

rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan 

ruang untuk fungsi budidaya. 

Lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah atau Kota 

umumnya untuk pengembangan perumahan dijelaskan sebagai berikut. 

a) Seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem 

kawasan lindung seperti bermukim dan pengembangan perumahan 

dilarang untuk dibangun pada kawasan lindung. 
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b) Pengembangan perumahan pada kawasan budidaya selain kawasan 

perumahan dapat dibangun dengan ketentuan dikendalikan atau dibatasi 

pengembangannya. 

Hal-hal lain yang dapat dilakukan agar terhindar dari bencana banjir adalah 

sebagai berikut ini: 

a) Jangan bertempat tinggal di daerah yang secara alamiah merupakan tempat 

penampungan air bila aliran sungai meluap, seperti di dataran tepi sungai 

yang akan dilalui oleh air sungai bila debitnya meningkat, di dataran banjir 

di sepanjang aliran sungai yang akan digenangi air bila air sungai meluap 

ketika curah hujan tinggi di musim hujan, atau di rawa-rawa. 

b) Jangan merusak hutan di daerah peresapan air di pegunungan atau 

perbukitan, karena lahan yang terbuka akan meningkatkan aliran 

permukaan yang menyebabkan banjir di waktu yang sebenarnya tidak 

terjadi banjir, atau memperhebat banjir yang biasanya terjadi. 

c) Menjaga alur tetap baik sehingga aliran air sungai  lancar. Alur sungai yang 

menyempit atau terbendung akan menyebabkan banjir. 

d) Untuk daerah pemukiman atau perkotaan, harus menjaga saluran drainase 

agar tetap baik dan tidak tersumbat sehingga dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya menyalurkan air hujan yang turun atau menyalurkan aliran 

permukaan ke sungai-sungai atau saluran yang lebih besar. 

Berikut ini adalah beberapa cara untuk menanggulangi banjir: 

a) Memfungsikan sungai dan selokan sebagaimana mestinya. Sungai dan 

selokan adalah tempat aliran air, jangan sampai fungsinya berubah menjadi 

tempat sampah. 

b) Larangan membuat rumah di dekat sungai. Biasanya, yang mendirikan 

rumah di dekat sungai adalah para pendatang yang datang ke kota besar 

hanya dengan modal nekat. Akibatnya, keberadaan mereka bukannya 

membantu peningkatan perekonomian. Malah sebaliknya, merusak 

http://www.anneahira.com/jenis-sungai.htm
http://www.anneahira.com/rumah-adat-suku-dayak-8493.htm
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lingkungan. Itu sebabnya, pemerintah seharusnya tegas, melarang 

membuat rumah di dekat sungai dan melarang orang-orang tanpa tujuan 

tidak jelas datang ke kota dalam jangka waktu lama (untuk menetap). 

c) Menanam pohon dan tidak menebang pohon secara ilegal. Pohon adalah 

salah satu penopang kehidupan di suatu kota.  

4. Penanganan Perumahan Rawan Banjir  

Penanganan kawasan perumahan rawan banjir dapat dilakukan dan 

menyesuaikan dengan kondisi kawasan tersebut. Penanganan dapat dilakukan 

dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia No 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Alam Bidang 

Perumahan dan Permukiman sebagai berikut. 

a.  Kawasan Perumahan Tingkat Kerawanan Banjir Tinggi 

Kerawanan Banjir Tinggi adalah wilayah yang termasuk kategori kritis 

terhadap kerawanan banjir. Umumnya wilayah tersebut memiliki elevasi 

yang rendah, penggunaan lahan yang cenderung sedikit vegetasi, karena 

sebagian besar wilayahnya adalah wilayah terbangun dan terbuka tanpa 

vegetasi sehingga menyebabkan tingginya aliran permukaan yang langsung 

mengalir ke sungai. 

Pada kawasan ini dapat dilakukan dengan pembangunan dan perbaikan 

serta pemeliharaan infrastruktur merupakan salah satu upaya untuk 

mencegah terjadinya banjir, meningkatkan kerjasama antar aparat 

pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal melihat tanda-tanda banjir, 

mempersiapkan lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi 

bencana banjir. Partisipasi masyarakat dalam penanganan dapat dilakukan 

dengan menggunakan sumur resapan, dengan tujuan dapat mengurangi air 

limpasan di permukaan. Selain itu dapat dilakukan pembangunan tanggul 

bagi sungai yang melewati kawasan perumahan. 

 

http://www.anneahira.com/lingkungan-hidup-sehat.htm
http://www.anneahira.com/dampak-kerusakan-hutan.htm
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b.  Kawasan Perumahan Tingkat Kerawanan Banjir Sedang 

Kerawanan Banjir Sedang adalah wilayah yang termasuk potensial kritis 

terhadap banjir. wilayah ini berada pada daerah dataran rendah, jenis 

banjir pada daerah ini tidak terlalu tinggi umumnya bersifat genangan 

sementara akibat curah hujan yang tinggi dan drainase yang buruk. Selain 

itu, jenis tanah di daerah ini adalah lempung sehingga tanah akan cepat 

jenuh jika curah hujan tinggi akibatnya proses infiltrasi akan berjalan lambat 

hingga akhirnya menimbulkan genangan air di permukaan.  

Adapun penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi terhadap 

bencana banjir dan tindakan evakuasi. Selain itu dapat dilakukan menggunakan 

sumur resapan atau biopori untuk mengatasi genangan yang terjadi di 

kawasan perumahan yang kurang memiliki area resapan. 

 

 

Sumber : Google, 2022 

Gambar 1: Sumur Resapan dan Biopori 
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c. Kawasan Perumahan Tingkat Kerawanan Banjir Rendah 

Kerawanan Banjir Rendah dapat dikatakan sebagai daerah yang paling 

aman terhadap kemungkinan terlanda banjir. Penanganan yang dapat 

dilakukan adalah dengan menggunakan Bioretensi, bioretensi adalah 

sebuah metode yang menggabungkan unsur tanaman dan air di kawasan 

banjir rendah dengan meresapkan air ke tanah supaya air dapat 

dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dan 

sosialisasi terhadap bencana banjir dan tindakan evakuasi. 

  

 

Sumber : Google, 2022 

Gambar 2: Bioretensi 
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V. PERUMAHAN DAN LONGSOR 

1. Kerawanan Bencana Longsor 

Bencana alam adalah  bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa 

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah 

longsor (Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana). Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kaasan yang sering atau 

berpotensi tinggi mengalami bencana alam. (Pedoman Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Longsor). Tingkat kerawanan 

fisik alami adalah ukuran yang menyatakan tinggi rendahnya kemungkinan 

kejadian bencana yang diindikasikan oleh faktor-faktor kemiringan lereng, 

kondisi tanah, batuan, curah hujan. (Peraturan Menteri No.22 Tahun 2007 

tentang Kawasan Rawan Bencana Longsor). 

Gerakan tanah atau  longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng, 

berupa batuan, tanah, bahan timbunan dan material campuran yang bergerak  

kearah bawah dan keluar dari lereng.  Proses terjadinya tanah longsor adalah 

air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah, jika air 

tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang 

gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan 

bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng.  (Undang-Undang No 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana) 

Terdapat beberapa jenis gerakan tanah/tanah longsor, berdasarkan 

mekanismenya, maka gerakan tanah dibagi menjadi beberapa jenis :  

a. Longsoran (landslide) adalah masa tanah/batuan yang bergerak disepanjang 

satu/beberapa bidang lincir. 

    Jenis ini dibedakan menjadi: 
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a) Longsoran translasi  adalah  bergeraknya  massa tanah  dan/atau batuan 

pada bidang gelincir berbentuk datar. 

b) Longsoran  rotasi  adalah  bergeraknya  massa  tanah  dan /atau batuan  

pada  bidang  gelincir yang relatif melengkung. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Google, 2022 

Gambar 1: Longsoran translasi dan rotasi 

 

b. Aliran (Flow) adalah jenis aliran yang terjadi pada bahan rombakan atau 

tanah/batuan berbutir halus bergerak didorong oleh air. Kecepatan  aliran 

tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis 

materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu 

mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan 

meter seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Aliran tanah ini 

dapat menelan korban cukup banyak. 

 

 

 

 

Sumber : Google, 2022 

Gambar 2: Aliran 

 

c. Rayapan Tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis 

tanahnya  berupa butiran kasar dan halus. Jenis  tanah longsor ini hampir 
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tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama longsor jenis rayapan 

ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke 

bawah. 

 

 

 

 

 

Sumber : Google, 2022 

Gambar 3: Rayapan Tanah 

 

d. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain 

bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng 

yang terjal hingga   menggantung  terutama  di daerah  pantai. Batu-batu  

besar  yang  jatuh  dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Dapat 

diakibatkan oleh pemotongan lereng, penggalian dan abrasi laut. 

 

 

 

 

 

Sumber : Google, 2022 

Gambar 4: Runtuhan 

 

Gejala-gejala umum terjadinya gerakan tanah;  

 Munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah 

tebing  

 Biasanya terjadi setelah hujan.  

 Munculnya mata air baru secara tiba-tiba.   

 Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan 
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Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tanah longsor.  

a.  Hujan 

Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan Nvember seiring 

meningkatnya intensitas hujan. Musim kering yang panjang akan 

menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah 

besar. Muncul-lah pori-pori atau rongga tanah, kemudian terjadi retakan 

dan rekahan tanah di permukaan. Pada saat hujan, air akan menyusup ke 

bagian yang retak. Tanah pun dengan cepat mengembang kembali. Pada 

awal musim hujan, kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu 

singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena 

melalui tanah yang merekah itulah, air akan masuk dan terakumulasi di 

bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Apabila ada 

pepohonan di permukaan, pelongsoran dapat dicegah karena air akan 

diserap oleh tumbuhan. Akar tumbuhan juga berfungsi sebagai pengikat 

tanah. 

b. Lereng terjal 

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng 

yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan 

angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 180 

apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar. 

c. Tanah yang kurang padat dan tebal 

Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan 

ketebalan lebih dari 2,5 meter dan sudut lereng > 220. Tanah jenis ini 

memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor, terutama bila terjadi 

hujan. Selain itu, jenis tanah ini sangat rentan terhadap pergerakan tanah 

karena menjadi lembek jika terkena air dan pecah jika udara terlalu panas. 

d. Batuan yang kurang kuat 

Pada umumnya, batuan endapan gunungapi dan batuan sedimen berukuran 

pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung kurang kuat. Batuan 
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tersebut akan mudah menjadi tanah jika mengalami proses pelapukan dan 

umumnya rentan terhadap tanah longsor apabila terdapat pada lereng yang 

terjal. 

e. Jenis tata lahan 

Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, 

perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan 

persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan 

membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah 

terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah 

karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsoran yang 

dalam dan umumnya terjadi di daerah longsoran lama. 

f.  Getaran 

Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempabumi, ledakan, 

getaran mesin, dan getaran lalulintas kendaraan. Akibat yang 

ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding rumah 

menjadi retak. 

g.  Susut muka air danau atau bendungan 

Akibat susutnya muka air yang cepat di danau maka gaya penahan lereng 

menjadi hilang, dengan sudut kemiringan waduk 220 mudah terjadi 

longsoran dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan. 

h.  Adanya beban tambahan 

Adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, dan 

kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, 

terutama di sekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah 

sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah 

lembah. 

i.  Pengikisan/erosi 

Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke arah tebing. Selain itu akibat 

penggundulan hutan di sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal. 
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j.  Adanya material timbunan pada tebing 

Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman umumnya 

dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. Tanah timbunan 

pada lembah tersebut belum terpadatkan sempurna seperti tanah asli yang 

berada di bawahnya. Sehingga apabila hujan akan terjadi penurunan tanah 

yang kemudian diikuti dengan retakan tanah. 

k. Bekas longsoran lama 

Longsoran lama umumnya terjadi selama dan setelah terjadi pengendapan 

material gunung api pada lereng yang relatif terjal atau pada saat atau 

sesudah terjadi patahan kulit bumi. Bekas longsoran lama memilki ciri: 

 Adanya tebing terjal yang panjang melengkung membentuk tapal kuda. 

 Umumnya dijumpai mata air, pepohonan yang relatif tebal karena 

tanahnya gembur dan subur. 

 Daerah badan longsor bagian atas umumnya relatif landai. 

 Dijumpai longsoran kecil terutama pada tebing lembah. 

 Dijumpai tebing-tebing relatif terjal yang merupakan bekas longsoran 

kecil pada longsoran lama. 

 Dijumpai alur lembah dan pada tebingnya dijumpai retakan dan 

longsoran kecil. 

 Longsoran lama ini cukup luas. 

l.  Penggundulan hutan 

Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif gundul 

dimana pengikatan air tanah sangat kurang. 

m. Daerah pembuangan sampah 

Penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk pembuangan sampah dalam 

jumlah banyak dapat mengakibatkan tanah longsor apalagi ditambah 

dengan guyuran hujan. 

 



  P e r u m a h a n  d a n  L o n g s o r  |51 

2. Analisis Kawasan Longsor 

Penetapan daerah  rawan longsor berdasarkan Peraturan Menteri No 22 

Tahun 2007 tentang Kawasan Rawan Bencana Longsor dilakukan dengan 

mengklasifikan tingkat kerawanan terhadap bencana longsor. Adapun 

tingkatan kerawanan longsor dibedakan atas 3 (tiga) tingkatan yaitu 

kerawanan tinggi, kerawanan sedang, dan kerawanan rendah. 

Pemberian bobot dan nilai tingkat kerawanan longsor didasarkan pada 

pengaruh variabel dan kriteria terhadap longsor. Semakin tinggi pengaruhnya 

terhadap longsor maka bobot dan nilai akan semakin tinggi. Berikut ini adalah 

pertimbangan pemberian bobot dan nilai untuk setiap variabel dan kriteria. 

a. Variabel Kelerengan 

     Apabila kelerengan lahan semakin besar maka resiko terhadap longsoran 

tanah akan semakin tinggi. Penyebab utama longsor adalah kelerengan 

yang besar sehingga pemberian bobot untuk variabel ini adalah 5 dan nilai 

untuk kriteria kelerengan disesuaikan dengan kelas lereng semakin besar 

kelas lereng maka nilai semakin tinggi. 

b. Variabel jenis tanah 

     Jenis tanah merupakan faktor penting untuk penentuan bencana longsor 

oleh karena itu bobot untuk variabel jenis tanah adalah 5. Sedangkan 

pemberian nilai kriteria jenis tanah mengacu kepada Permen No.41 Tahun 

2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya. Didalam 

pembahasan terdapat klasifikasi kepekaan terhadap erosi dapat dilihat 

pada kelompok jenis tanah berdasarkan kelas tanah. Erosi erat kaitannya 

dengan longsoran tanah semakin peka suatu tanah terhadap erosi maka 

kemungkinan terjadi longsor semakin besar.  

c. Variabel Curah Hujan 

    Daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi akan lebih berpengaruh 

terhadap kejadian longsor. Semakin sering tanah menerima air hujan maka 

akan menambah massa tanah dan mempengaruhi keseimbangan tanah. 
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Pemberian bobot pada variabel ini adalah 5 yaitu dengan kepentingan yang 

sangat tinggi. Pemberian nilai pada kriteria curah hujan dibedakan 

berdasarkan jenis data tahunan, dimana semakin tinggi data curah hujan 

tahunan maka semakin tinggi pula nilainya. 

d. Variabel Guna lahan 

Guna lahan dapat menjadi pertimbangan didalam mencari daerah rawan 

longsor. Dengan melihat guna lahan diharapkan nantinya diketahui 

kerugian apa saja yang akan dihadapi oleh penduduk. Pemberian bobot 

untuk variabel guna lahan adalah 4 (penting).  

Pengertian nilai, dalam hal ini dimaksudkan adalah menunjukkan peranannya, 

dengan kisaran nilai dari 1 sampai 5, semakin tinggi nilainya berarti semakin 

tinggi tingkat peranannya terhadap penggunaan lahan untuk perumahan. Nilai 

5 menunjukkan parameter tersebut sangat baik/sesuai, angka 4 untuk sesuai 

atau baik, nilai 3 untuk sedang/ cukup sesuai, nilai 2 untuk kurang sesuai dan 

nilai 1 untuk tidak sesuai. Sedangkan bobot menunjukkan derajat 

kepentingannya terhadap suatu penggunaan lahan. Sebagaimana pada nilai, 

bobot juga menunjukkan kisaran dari 1 sampai 5, dimana semakin tinggi 

bobot berarti semakin tinggi pula tingkat kepentingannya terhadap 

penggunaan lahan untuk perumahan. Bobot 5 berarti menunjukkan 

kepentingan sangat tinggi, bobot 4 berarti kepentingan tinggi, bobot 3 

kepentingan sedang/cukup dan bobot 2 berarti kepentingan rendah dan 

bobot 1 menunjukkan kepentingan  sangat rendah.   

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini. 

 

Tabel 1: Kisaran Nilai dan Bobot 

Range  Nilai Bobot 

5 Sangat Baik/Sesuai Kepentingan sangat 

tinggi 

4 Baik/Sesuai Kepentingan tinggi 



  P e r u m a h a n  d a n  L o n g s o r  |53 

3 Sedang/cukup 

sesuai 

Kepentingan sedang 

2 Kurang sesuai Kepentingan rendah 

1 Tidak sesuai Kepentingan sangat 

rendah 

 

Tabel 2: Variabel dan Kriteria Daerah Rawan Longsor 

No Variabel Bobot Kriteria Nilai 

1 Kelerengan 

5 

Datar 0-2 1 

Landai 2-15 2 

Curam 15-40 4 

Sangat Curam >40 5 

2 Jenis 

Tanah 
5 

Aluvial 1 

Latosol 2 

Andosol 4 

Litosol 5 

3 Curah 

Hujan 

5 

<1000 mm/thn 1 

1000-1500 mm/thn 2 

1500-2000 mm/thn 3 

2000-2500 mm/thn 4 

>2500 mm/thn 5 

4 Guna lahan 

4 

Lahan tidak produktif 1 

Hutan 2 

Kebun/Ladang 3 

Sawah , permukiman 4 

Setelah dilakukan proses overlay serta pembobotan dan penilaian, akan 

dihasilkan data spasial baru (data analisis). Data inilah yang akan digunakan 

untuk menentukan tingkat kerawanan terhadap bencana longsor Rendah, 

Sedang atau Tinggi. 
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Gambar 5: Skema Analisis Daerah Rawan Longsor 
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VI. PERUMAHAN DAN PASIE TAKIKIH  

(Abrasi Pantai) 

“Basasok bajarami” dalam konsep pembentukan Nagari di Minangkabau 

adalah adanya tempat atau “taratak” (kampung) oleh “kaum” (keluarga/suku). 

Hal ini dapat diartikan harus ada batas wilayah yang tegas dalam pengelolaan 

lingkungan pesisir terancam “pasia takikih” (abrasi pantai). “Basasok 

bajurami” disepakati oleh Anak Nagari (masyarakat kampung) sehingga tau 

apa yang boleh dan tidak boleh dibangun di wilayah Kenagarian.  

Salah satu kearifan lokal yang ada di nagari pesisir dalam pemanfaatan lahan 

yaitu terdiri dari:  

a) Sebagai kawasan lindung adalah hutan “nagari”; yaitu “hutan bakau” yang 

merupakan wilayah yang dilindungi sebagai garda depan wilayah pesisir 

yang berfungsi melindungi wilayah darat dari ancaman “pasia takikih” 

(abrasi pantai). 

b) Sebagai kawasan penyangga  adalah “kabun”/ kebun, ladang dan sawah; 

yaitu terletak antara hutan “Nagari” dan “korong/kampuang” untuk 

pemanfaatan bercocok tanam /“ladang” (kebun) dan persawahan dengan 

pemanfaatan terbatas. 

c) Sebagai kawasan budidaya adalah berfungsi sebagai tempat tinggal 

/permukiman yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman. 

Guna lahan kawasan budidaya terdiri dari “korong/kampuang”; yaitu 

untuk “labuah” (jalan), “tapian” (sumber air bersih), “rumah 

tanggo/bendeang” (rumah tempat tinggal), “sawah ladang” (sawah 

ladang), “balai” (pasar) dan “musajik” (mesjid). 

1. Zona Konservasi sebagai Hutan Nagari  

Hutan bakau berperan besar dalam pengendalian /mitigasi “pasia takikih” dan 

melindungi terumbu karang dan ancaman tsunami. Hutan bakau berfungsi 



56 | P e r u m a h a n  d a n  P a s i e  T a k i k i h ( A b r a s i  P a n t a i )  

menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari ”ombak gadang” 

(ombak besar) serta tempat habitat biota laut terutama “lauak” (ikan), 

“kapitiang” (kepiting), udang dan “lokan” (kerang). 

Hutan bakau hanya dapat tumbuh di wilayah yang berlumpur, atau wilayah 

pasang dan surut sehingga perlu melihat jenis pohon yang cocok tumbuh di 

pantai berpasir yang dapat berfungsi secara ekologis maupun ekonomi. Jenis 

pohon yang banyak dijumpai di pesisir Sumatera Barat adalah cemara laut, 

beberapa titik ditumbuhi hutan bakau, pohon “karambia”/kelapa dan pohon 

“baru”/waru.  

Kerapatan vegetasi daerah pantai Kota Pariaman salah satu kota pesisir yang 

ada di Provinsi Sumatera Barat  setelah melalui kalkulasi digital pada Arc Gis 

10.3 kemudian diinterpretasikan berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No.2 

Tahun 2012.  Kerapatan/tutupan vegetasi pesisir di Nagari Manggung Kota 

Pariaman adalah kategori sedang (40 – 80 %) dengan persebaran hutan 

bakau dengan luas 16,5 Ha tersebar di Desa Ampalu 3,5 Ha, Desa Apar 6 Ha 

dan Desa Manggung 7 Ha. 

Kawasan konservasi lainnya  adalah wilayah pasir pantai beserta hutan cemara 

tersebar di Desa Ampalu 7,31 Ha, Desa Apar 6,79 Ha dan Desa Manggung 

12,93 Ha. Adapun arahan pengembangan kawasan konservasi dilakukan 

dengan cara: 

a) Memantapkan fungsi dan luasan kawasan hutan bakau sebagai „hutan 

Nagari/hutan adat” oleh KAN; 

b) Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan pohon bakau dan hutan 

pantai secara terus menerus oleh “Anak Nagari” maupun 

pengunjung/wisatawan; 

c) Pengelolaan hutan bakau secara ketat dan terbatas untuk menjaga 

kerusakan “hutan Nagari”; 

d) Mengembangkan kawasan hutan bakau dan hutan pantai yang lestari dan 

berbasis Anak Nagari. 
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2. Zona Penyangga untuk Sawah “jo” (dan) Ladang  

Ladang dan “kabun” (kebun) dalam konsep pembentukan Nagari adalah lahan 

penyangga dengan fungsi utamanya adalah untuk bercocok tanam bagi “Anak 

Nagari”. Ladang/”kabun” harus tetap terjaga karena jika tidak akan dapat 

mengganggu perekonomian “Anak Nagari”. Luas ladang/“kabun” dalam 

wilayah pesisir Kenagarian Manggung Kota Pariaman terdapat di Desa Ampalu 

23,71 Ha, Desa Apar 26,92 Ha dan Desa Manggung 34,86 Ha.  

Adapun arahan pengembangan kawasan “ladang/kabun” yang fungsi 

penyangga dilakukan dengan cara: 

a) Memantapkan fungsi dan luasan “ladang/sawah" termasuk kawasan pantai 

(cemara pantai, “baru”/waru dan “karambia”/kelapa); 

b) Mengembangkan pemanfaatan kawasan “ladang” terpadu dengan  pantai  

sebagai agrowisata ; 

c) Meningkatkan fungsi “labuah” (jalan), “tapian” (sumber air bersih),“balai” 

(pasar) dan “musajik” (mesjid) dan pengelolaan hutan pantai secara 

terbatas untuk pengembangan kampung wisata  menjadi “ladang”  mata 

pencaharian  alternatif   “Anak Nagari”. 

3. Zona Permukiman untuk tempat tinggal (perumahan ) / ”Korong 

jo Kampuang”  

Sejalan pemanfaatan ruang pesisir di Kanagarian Manggung yang termuat 

dalam RTRW Kota Pariaman adalah sebagai kawasan permukiman („bako-

rong/bakampuang”) berjarak sejauh 200 m dari garis pantai kedarat dengan 

kepadatan rendah yaitu di  Desa Apar dan Desa Ampalu sedangkan Desa 

Manggung sebagai kawasan perlindungan Ekosistem Mangrove. 

Pertumbuhan pembangunan di wilayah pesisir Kenagarian Manggung tidak 

terlalu tinggi dimana wilayah terbangun (pemanfaatan ruang) di Desa 

Manggung tahun 2018 hanya 17,46 % dari luas wilayah, Desa Apar 21,45 % 

sedangkan di Desa Ampalu sebesar 30,33 % saja.  Dilihat dari daya dukung 
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(kemampuan pengembangan lahan) di Desa Ampalu dan Desa Manggung 

termasuk kategori tinggi, sedangkan Desa Apar kategori sangat tinggi.  

Pemanfaatan lahan di pesisir Kenagarian Manggung sesuai dengan konsep 

terbentuknya Nagari yaitu “basosok bajurami” pada setiap pemanfaatan 

lahan. Adapun pemanfaatan lahannya adalah “bakorong bakampung” 

(mempunyai kawasan permukiman), “barumah batangga” (mempunyai 

rumah-rumah tempat tinggal) sebagai tempat tinggal anak Nagari, “basawah 

baladang” (mempunyai sawah, ladang, tempat mencari nafkah) yang 

dilengkapi dengan “balabuah” (mempunyai jalan, sarana prasarana 

permukiman penduduk) dan tersedianya “bapandan bakuburan” (kuburan), 

“tapian” (sumber air bersih), “babalai” (mempunyai pasar) dan “bamusajik” 

(mempunyai mesjid). 

 

Gambar: Model pengelolaan lingkungan pesisia berbasis 

Nagari 

 



  P e r u m a h a n  d a n  P a s i e  T a k i k i h ( A b r a s i  P a n t a i ) |59 

4. Konsep Tata Letak Permukiman Nelayan Berbasis  

    Bencana di Pasie Nan Tigo 

Berdasarkan kajian/analisis terhadap karakterirtik biofisik, sarana dan 

prasarana serta sosial budaya masyarakat nelayan di Kelurahan Pasie Nan 

Tigo, maka dapat ditemukan potensi dan permasalahan permukiman nelayan 

untuk selanjutnya ditetapkan konsep permukiman nelayan. Adapun konsep 

permukiman nelayan ini adalah “Konsep permukiman nelayan berbasis 

bencana alam” terutama gelombang pasang, badai, gempa dan tsunami.  

Konsep permukiman nelayan berbasis bencana alam ini dibagi berdasarkan 3 

zonasi, yaitu; 

a) Zona konservasi pantai,  

b) b) Zona penyangga pantai / Buffer Zone dan  

c) c) Zona pemanfaatan pantai. Pada masing-masing zona dimanfaatkan 

sebagai berikut: 

a. Zona konservasi pantai 

b. Zona pemanfaatan pantai terdiri dari; 

 pemanfaatan untuk hunian/perumahan nelayan 

 fasilitas /bangunan evakuasi 

 fasilitas sosial dan ekonomi 

c. Zona penyangga pantai diperuntukan bagi fasilitas 

perikanan/kenelayanan 

Tabel 1: Konsep Tata Letak Permukiman Nelayan di Kelurahan 

Pasie Nan Tigo 

No Zoning Karakteristik Konsep 

1 Konservasi 

Zona 

kerentanan 

sangat tinggi 

 

 a. Soft Protection:  Konsep Konservasi 
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 Tumpang Sari 

 - jalur hijau/hutan 

pantai/green belt 

- meredam 50 % 

energi 

gelombang 

- rekreasi 

pantai/wisata 

bahari 

- fungsi sebagai 

zona 

perlindungan utama 

- pantai cukup 

landai dan 

pendek 

- laut dalam 

- pasir putih 

- hutan cemara laut, 

waru laut, pohon 

kelapa dengan 

kerapatan 30 

pohon/100m2, 

diamater pohon > 

15 cm2, lebar ke 

darat > 100 m 

- hutan mangrove 

tidak bisa karena 

pantai tidak berawa 

 b. Hard Protection:  Konsep Konservasi 

Buatan 

 - fungsi sebagai 

pengaman pantai 

buatan 

- pemecah 

gelombang/break 

water 

- tempat rekreasi 

pantai alternatif 

- tinggi gelombang 

3 m- 4 m 

- karakteristi

k gelombang 

- kedalaman 

laut/batimetr

i 

- topografi 

dasar laut 

- sea wall/tanggul 

pantai 

- groin/tanggul 

pemecah gelmbang 

minimal panjang 

groin 100 – 150 m 

 c. Fasilitas 

perikanan: 

 Konsep High 

Protection 
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 - intensitas sangat 

rendah dan 

terbatas 

- pantai terbuka - tambatan perahu 

nelayan 

- jembatan 

- sungai/kanal  untuk 

tambatan perahu 

 

 

2 

 

Penyangga/Buffer 

Zona 

kerentanan 

cukup tinggi 

 

Konsep Middle 

Protection 

  

- fungsi sebagai 

zona penyangga 

- panjang 

gelombang ke 

darat 65 – 80 

m 

- topografi datar 

- geologi 

berpasir, aluvial 

dan tidak 

berawa 

- jarak kedarat 

100 m – 200 m 

a. Fasilitas Perikanan: 

 Dermaga/tambata

n perahu nelayan 

 Tempat 

Pelelangan Ikan 

(TPI) 

 Tempat 

pengolahan ikan 

 Depot tempat 

penjualan solar, 

pom bensin dan 

sarana air bersih 

 Pos Keamanan 

Laut 

 Gudang dan 

bengkel tempat 

perbaikan perahu 

 Cold storage 
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 Pasar tempat 

menjual berbagai 

produk ikan ; ikan 

basah, ikan asin 

 Tempat wisata 

 Sarana 

transportasi yang 

cukup memadai 

 Fasilitas ruang 

bersama untuk 

menjemur ikan 

b. Jalur Evakuasi tegak 

lurus garis pantai 

c. Pola jalan tegak 

lurus garis pantai 

3 Pemanfaatan Zona cukup 

aman 

Konsep Low 

Protection 

  - jarak > 200 m 

kedarat 

 

a. Perumahan nelayan: 

 Pola tata letak 

cluster/mengelom

pok/memusa t 

 Pola jalan dan 

blok perumahan 

tegak lurus garis 

pantai 

 Struktur 

bangunan tahan 
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gempa 

 Jenis rumah 

panggung 

 Biaya murah, 

efisien dan efektif 

 Tiap cluster 50 

unit rumah 

b. Fasilitas perumahan 

nelayan: 

 Center/pusat dari 

pola cluster 

 Bangunan 

evakuasi vertikal 

(tower air bersih) 

 Ruang terbuka 

hijau & olah raga 

 Mesjid/musollah 

 Fasilitas 

pendidikan 

 Fasiltas kesehatan 

 Pasar/toko 
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