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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Keberadaan masyarakat pesisir khususnya di daerah Pesisir Laut Jawa terancam hilang. 

Hal ini karena pemerintah berencana untuk mereklamasi kawasan pesisir pantai menjadi 

kawasan permukiman. Salah satu contoh masyarakat pesisir yang terancam hilang adalah 

masyarakat yang tinggal di pesisir pantai  Muara Angke. Permukiman ini dikenal banyak orang 

Jakarta sebagai kampung nelayan, tempat pelelangan dan pelabuhan ikan serta tempat makan 

ikan bakar. Kampung ini sangat unik karena sistem administrasi di kampung ini bukan dipimpin 

oleh seorang ketua RT namun di setiap gangnya dikepalai oleh kepala gang dan warga disini 

dapat bertahan tanpa identitas yang jelas. Di daerah ini juga dekat dengan Suaka Margasatwa 

Muara Angke, kawasan hutan bakau seluas 25, 02 hektar yang di huni tak kurang dari 90 spesies 

burung dan merupakan bagian dari hutan bakau terakhir yang tersisa di provinsi Jakarta. 

Di dalam wilayah kampung  Nelayan Muara Angke terdapat Rumah Susun atau biasa 

disebut dengan Rusun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat Rusun Tematik untuk 

para nelayan yang berada di Kampung Nelayan Muara Angke dan hanya diperuntukkan bagi 

para nelayan, dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk masyarakat yang 

berpenghasilan rendah dan terutama untuk para nelayan, dan Pemprov DKI Jakarta telah 

membangun Rumah Susun sebanyak 7 gedung Rumah Susun, 14 block dengan 600 unit rumah 

susun dengan luas tanah 1.827 m². 1,8 Ha. 

 Dengan maksud dari Pemerintah Provinsi membangun Rumah Susun untuk 

merelokasikan para nelayan yang berpenghasilan rendah dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

nelayan, yaitu kebutuhan sarana dan prasarana, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan 

bersosialisasi kebutuhan akan pengakuan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak akan 

terpenuhi jika kebutuhan yang paling mendasar yaitu kebutuhan fisiologis tidak terpenuhi. 

 Namun Rumah Susun yang telah diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dengan maksud dan tujuan untuk menyediakan rumah layak huni bagi nelayan yang 

berpenghasilan rendah masih saja terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut banyaknya satuan 
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kamar rumah susun yang dialihkan kepemilikannya ke orang lain dan bukan bertempat tinggal di 

Kampung Neelayan Muara Angke, sehingga target pemerintah dengan peruntukan bagi para 

nelayan tidak sesuai dengan sasaran. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketidak sesuaian 

harapan penghuni terhadap huniannya dan mengindikasikan ketidak efektifan program rusun 

untuk nelayan Muara Angke. 

 Sehingga dalam penulisan laporan ini penulis mengangkat tentang Evaluasi Efektifitas 

Rusun Tematik Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara untuk mengevaluasi  

penyelenggaraan program Rumah Susun yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dalam menunjang Kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah terutama para nelayan.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Masalah yang terjadi dilokasi studi mengenai program Rumah Susun yang telah di 

sediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kampung Nelayan Muara Angke. Dengan 

tujuan Pemerintah Provinsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan rumah layak huni khusunya 

bagi para nelayan yang berpenghasilan rendah. Namun faktanya penyelenggaraan program 

Rumah Susun ini belum sepenuhnya efektif. Hal ini dapat dilihat dari banyak nya para nelayan 

yang kembali lagi tinggal dipesisir pantai dan banyaknya penghuni yang mengalihkan 

kepemilikannya kepada orang lain dengan menyewakan atau menjual kembali satuan kamar 

Rumah Susun, pembeli atau penyewa yang tidak tepat sasaran, dan tidak adanya rasa nyaman 

terhadap huniannya. Hal ini mungkin dapat terjadi dikarenakan adanya rasa kecewa karena 

ketidak cocokan penghuni terhadap huniannya. 

Gambar 1.1 

Keberadaan Rumah Susun Kampung Nelayan Muara Angke 

 

 

 

 

 

   

   Sumber : Hasil Survei Peneliti 2018 

Berdasarkan latar belakang dan uraian isu-isu strategi diatas maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu “Bagaimana keberhasilan dan Efektivitas program Pemerintah Provinsi Rumah 
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Susun untuk masyarakat nelayan dengan berpenghasilan rendah”. Berdasarkan rumusan masalah 

dirancang pertanyaan penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaiman karakteristik sosial, ekonomi, lingkungan rumah susun tematik.  

2. Bagaimana tingkat ketercukupan PSU ( prasarana dan sarana umum ) air bersih, 

listrik, pembuangan limbah, saluran air, dan persampahan. 

3. Bagaimana tingkat efektifitas program relokasi Rusun Tematik Muara Angke. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Melihat dari latar belakang dan masalah yang ada dan telah dipaparkan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penulisan ini menyusun rekomendasi berupa konsep pengelolaan 

Rumah Sususn yang berada di Kampung Nelayan Muara Angke Kelurahan Pluit, Kecamatan 

Penjaringan, Jakarta Utara. 

Dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik sosial, ekonomi dan lingkungan 

penghuni Rusun Tematik. 

2. Mengidentifikasi tingkat ketercukupan prasarana dan sarana umum ( air bersih, 

listrik, pembuangan limbah, saluran air, dan persampahan ). 

3. Mengidentifikasi tingkat efektivitas program Pemerintah Provinsi DKI mengenai 

relokasi Rusun Tematik Muara Angke. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

Laporan penelitian Pengendalian Permuiman Kumuh Wilayah Pesisir Kampung Nelayan 

Muara Angke diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait. Ada pun manfaat dari 

hasil penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

1. Manfaat bagi pembaca 
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Penelitian ini dapat memberi infomrasi secara tertulis bagi para pembaca, bisa 

sebagai refrensi dalam penulisan peneltian atau pengetahuan tentang pengendalian 

permukiman kumuh. 

2. Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman 

bagi peneliti. Mengenai penulisan ini peneleti mampu memberikan wawasan serta 

masukan, agar permukiman kumuh yang ada di pesisir. 

3. Manfaat Bagi Pemerintah  

Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah setempat dapat menjadi informasi untuk 

prediksi kinerja penanganan permukiman kumuh sesuai dengan yang telah ditargetkan 

oleh program-program dalam penanganan permukiman kumuh. Selain itu dapat 

memberikan arahan-arahan untuk rencana penanganan yang diperlukan khususnya dalam 

memberikan penanganan pada kawasan permukiman kumuh dengan karakteristik 

permukiman kumuh wilayah pesisir.  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup substansi. 

 

1.5.1  Ruang Lingkup Wilayah Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September 2017. Adapun lokasi penelitian ini 

yaitu Rumah Susun dengan luas wilayah 1,8 Ha. Rumah Susun di Muara Angke, Kelurahan 

Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara. Alasan tim peneliti mengambil lokasi 

penelitian tersebut, yaitu: 

1. Keberadaan Kampung Nelayan Muara Angke ini terancam hilang karena menurut 

Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Jakarta jumlah nelayan di Jakarta Utara 

setiap tahun kian menurun disebabkan kenaikan konstan bahan bakar minyak 

2. Keberadaan Kampung Nelayan Muara Angke ini dikenal banyak orang sebagai kampung 

nelayan, dan tempat pelelangan serta pelabuhan juga tempat wisata kuliner ikan segarnya. 
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Untuk  lebih  memperjelas  pelaksanaan  kegiatan  studi  dan  pengamatan  ini, 

maka diperlukan ruang lingkup studi yang dapat menjelaskan tentang batasan- 

batasan dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan. Adapun batas-batas 

lokasi penelitian, sebagai berikut:  

 

1. Utara  : Pantai Laut Jawa antara Kali Cengkareng Drain mengarah 

  ke Timur sampai Kali Angke. 

2. Timur    : Kali Angke mengarah ke Selatan sampai saluran air di jalan  

                                      Kapuk Polar. 

3. Selatan   : Jalan Kapuk Kamal antara Kali Cengkareng Drain dengan  

  Kali Angke. 

4. Barat      : Kali Cengkareng Drain dari Jembatan jalan Kapuk Kamal 

 ke arah Utara sampai Pantai Laut Jawa. 

 

1.5.2  Ruang Lingkup Substansi 

Selain batasan wilayah, penelitian ini pun terbatas pada lingkup substansi, adapun ruang 

lingkup substansi pada penelitian ini adalah: 

1. Melakukan identifikasi program Rumah Susun dari aspek prasarana dan sarana hunian. 

2. Melakukan  identifikasi masalah  terkait  dengan  penyediaan fasilitas prasarana dasar 

Rumah Susun yang mendukung kegiatan nelayan.  

3. Melakukan identifikasi masalah  terkait  dengan  penyediaan sarana dasar hunian. 

4. Melakukan survey lapangan dengan metode live in atau tinggal di lokasi studi, 

wawancara, observasi dan pengambilan dokumentasi. 



Evaluasi Efektifitas Rusun Tematik Kampung Nelayan Muara Angke Jakarta Utara 

 

 

 

  
    6 

 
  

1.6 Peta Delinasi Penelitian  


