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BAB 1

PENDAHULUAN 
The Livable Settlements 

Investment Project (LSIP) 
adalah bantuan teknis yang 
dibiayai oleh Asian Development 
Bank (ADB) untuk mendukung 
upaya Pemerintah Indonesia 
dalam memperkuat infrastruktur 
untuk mendukung pembangunan 
ekonomi dan layanan dasar.1  

Masyarakat yang bertahan 
di lingkungan perumahan 
dengan dukungan infrastruktur 
dan layanan perkotaan yang 
tidak memadai menjadi akar 
permasalahan multidimensi. 
Meskipun infrastruktur dan 
layanan perkotaan menjadi fokus 
kajian, studi ini menggunakan 
pendekatan holistik untuk 
menilai resiliensi perkotaan. 
Pendekatan ini mengantisipasi 
bahwa infrastruktur fisik saja tidak 
akan cukup untuk membangun 
resiliensi perkotaan di seluruh 
kota. Ada empat dimensi utama 
dalam kerangka LSIP, yaitu: 

   1. modal fisik: akses ke 
infrastruktur dasar dan 
perumahan di kawasan 
kumuh; 

   2. modal SDM: ketahanan sosial 
dan mata pencaharian untuk 
masyarakat miskin perkotaan; 

   3. modal SDA: ketahanan sumber 
daya alam bagi masyarakat 
miskin perkotaan; dan 

   4. modal sosial: kapasitas 
pemerintah daerah 
dan masyarakat untuk 
merencanakan, memberikan, 
mengoperasikan, dan 
memelihara layanan dasar 
dan program dukungan mata 
pencaharian bagi masyarakat 
miskin perkotaan. 

1.1 TUJUAN DAN 
MAKSUD 

The Slum 
Assessment for Makassar 
City adalah laporan bantuan 
teknis yang disiapkan oleh tim 
konsultan LSIP untuk ADB. 
Tujuannya adalah melakukan 
penilaian kebutuhan masyarakat 
kumuh di Kota Makassar yang 
berguna untuk: 1) melengkapi 
pengembangan Rencana Kota 
Layak Huni yang disusun oleh tim 
konsultan ADB lainnya (Ramboll); 
dan 2) membagikan data dan 
alat utama bagi Pemerintah Kota 
Makassar untuk mempersiapkan 
proposal proyek investasi 
perkotaan menuju terciptanya 
kota yang layak huni. Laporan 
ini disusun dengan pendekatan 
netral dan inklusif. 

Kajian ini dimulai dengan 
pendahuluan yang mengantarkan 
latar belakang kajian pada Bab 
1. Kemudian, Bab 2 menjelaskan 
permukiman kumuh di Kota 
Makassar, termasuk profil tingkat 
kota dan tingkat permukiman 
dengan menggunakan indikator 
permukiman kumuh dari Program 
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). 
Kajian ini diakhiri di Bab 3 dengan 
analisis implikasi di pada empat 
dimensi utama dalam kerangka 
LSIP (modal fisik, manusia, alam, 
dan sosial), serta ringkasan 
mengenai pendekatan potensial 
yang perlu dipertimbangkan 
dalam memprioritaskan investasi.

1.2 METODOLOGI 
DAN BATASAN 
KAJIAN  

PENGUMPULAN DATA  

Dikarenakan pengumpulan 
data primer dan koordinasi 
bersama pemangku kepentingan 
sangat terbatas akibat pandemi 
COVID-19, tim konsultan sangat 
mengandalkan data sekunder dan 
observasi lapangan yang dilakukan 
oleh tenaga ahli konsultan di 
tingkat kota. Adapun metode 
dan sumber data dalam kajian ini 
meliputi:  

   • tinjauan literatur dari artikel 
jurnal ketahanan perkotaan 
yang relevan, termasuk 
laporan bantuan teknis yang 
disediakan oleh TA-9513; 

   • tinjauan kebijakan terhadap 
peraturan nasional, provinsi, 
dan kota yang relevan; 

   • analisis data kuantitatif 
terhadap laporan resmi 
pemerintah, seperti antara lain 
Badan Pusat Statistik (BPS), 
Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS); dan data 
Baseline dari Program Kota 
Tanpa Kumuh (KOTAKU); 

   • analisis data geospasial dari 
pemerintah dan berbagai data 
open source menggunakan 
ArcGIS dan Ur-scape; dan 

   • observasi lapangan oleh 
tenaga ahli konsultan 

 yang berada di masing-
masing kota. 

1. Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
2020-2024. Prioritas Pembangunan 5 (PN-5). 

Pantai Losari adalah tempat wisata populer di Kota Makassar. Asian Development Bank.Pantai Losari adalah tempat wisata populer di Kota Makassar. Asian Development Bank.



Figure 1.1 City Analysis Framework

Source: authors
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Selain keterbatasan penelitian 
karena COVID-19, temuan kajian 
juga dibatasi oleh ketersediaan 
dan keakuratan dari data yang 
ada. Di Kota Makassar, data 
geospasial KOTAKU untuk 
beberapa RT/RW masih dalam 
proses pengerjaan hingga 
tulisan ini dibuat. Tim juga 
menemukan perbedaan antara 
data dasar sebelum perbaikan 
kawasan kumuh dan data 
geospasial terkait. Dengan 
menggunakan aplikasi Ur-scape, 
yang memungkinkan analisis 
waktu tempuh, keterjangkauan 
antar lokasi juga terbatas pada 
wilayah daratan Kota Makassar 
dan tidak mencakup pulau-
pulau kecil berpenghuni. Oleh 
karena itu, perhitungan luas 
bersifat ilustratif dan merupakan 
keterbatasan studi ini.  

KERANGKA ANALISIS 
SKALA KOTA  

Dalam upaya untuk 
mendapatkan pemahaman yang 
komprehensif dan multidimensi 
pada masing-masing kota 
percontohan tersebut, tim LSIP 
mengembangkan kerangka 
analisis kota untuk membantu 
pengembangan konsep 
penilaian, yang mencakup tiga 
komponen, yaitu: 

   • Kerangka Kerja: Untuk 
menyusun pengumpulan 
dan penyajian data kegiatan, 
kerangka kerja membagi 
sebuah kota menjadi 
empat dimensi untuk 
investasi: yaitu modal fisik, 
modal SDM, modal SDA, 
dan modal sosial. Setiap 
dimensi dibagi lagi menjadi 
tujuan dan solusi, dimana 
terdapat sembilan tujuan 
dan 25 solusi untuk investasi 
(Gambar 1.1). 

   • Penilaian: Untuk melakukan 
konsultasi pemangku 
kepentingan kota, dimensi, 
tujuan, dan solusi dalam 
kerangka kerja kemudian 

diterjemahkan ke dalam 
penilaian situasi, yang 
ditujukan bagi pemangku 
kepentingan kota, seperti 
pemerintah dan masyarakat. 

   • Analisis: Untuk menganalisis 
solusi, kerangka kerja 
menggunakan PESTLE2 

yang mengkaji faktor 
eksternal yang akan 
memengaruhi investasi 
atau solusi potensial untuk 
pembangunan kota.

2. PESTLE secara tradisional menganalisis faktor-faktor Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, 
Hukum, dan Lingkungan yang mempengaruhi kebijakan atau program yang diusulkan.

“

“

Pemetaan Kumuh Partisipatif 
(SKS, Survey Kampung Sendiri) 

Data dasar sebelum perbaikan kawasan kumuh dilakukan secara 
partisipatif berbasis masyarakat di kawasan kumuh perkotaan atau di 
kampung. Proses ini biasanya difasilitasi oleh Badan Keswadayaan 

Masyarakat (BKM) setempat, sebuah badan pemberdayaan masyarakat 
yang diakui pemerintah yang berperan untuk mengkoordinasikan 

berbagai program penanggulangan kemiskinan dan dana dari 
mitra pembangunan termasuk pemerintah, LSM, dan sektor swasta. 

Secara kolektif, relawan masyarakat melakukan survei kampung untuk 
mengidentifikasi dan mendokumentasikan lokasi-lokasi yang memiliki 

permasalahan infrastruktur dengan menggunakan koordinat GPS 
sederhana dan aplikasi foto seperti Notecam. 

Meskipun proses SKS memungkinkan transparansi data dan 
kesepakatan bersama, proses ini juga menghadapi tantangan. 

Beberapa data dasar terkait permukiman kumuh sebelum dilakukan 
perbaikan permukiman kumuh menjadi bias, karena kesalahan 

pengambilan sampel. Selain itu, data yang dikumpulkan tidak dapat 
digabungkan dengan data kemiskinan karena unit administrasi 

yang tidak sesuai. Keterbatasan data ini menjadi tantangan untuk 
mengevaluasi dampak perbaikan kawasan kumuh. 

Untuk kegiatan di Kota Makassar, tim konsultan LSIP melibatkan 
kelompok BKM setempat untuk memverifikasi data infrastruktur di 
kawasan kumuh prioritas. Namun, dikarenakan adanya pergeseran 
prioritas terkait peningkatan kawasan perumahan dan permukiman 

kumuh, sehingga pelibatan mereka lebih lanjut untuk sementara waktu 
ditunda terlebih dahulu. 

Gambar 1.1 Kerangka Analisis Skala Kota

Sumber: Penulis
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BAB 2

PERMUKIMAN KUMUH 
Pemerintah mendefinisikan 

permukiman kumuh sebagai 
kawasan permukiman yang tidak 
layak huni karena tidak memenuhi 
kriteria infrastruktur fisik di tujuh 
sektor: penyediaan air minum, 
sanitasi, pengelolaan sampah, 
drainase lingkungan, jalan 
lingkungan, proteksi kebakaran, 
dan perumahan. Di tingkat kota, 
setiap rumah tangga dalam 
lingkungan RT (rukun tetangga) 
disurvei untuk mengukur 16 
indikator yang terdapat pada 
tujuh sektor infrastruktur. Dari 
survei ini, nilai persentase dasar 
dihitung untuk setiap indikator 
dan kemudian diberi skor yang 
sesuai, yakni 1, 3, atau 5.1 Skor 
ini kemudian dijumlahkan, dan 
setiap RT diberi peringkat yang 
sesuai: tinggi atau sedang atau 
rendah untuk menunjukkan tingkat 
kekumuhan2 suatu permukiman. 
Secara resmi, ada lima tipologi 
perumahan dan permukiman 
kumuh: 1) di atas air; 2) di tepi 
air; 3) di dataran rendah, 4) di 
perbukitan; dan 5) di daerah rawan 
bencana.3 Faktor penentu lain 
dalam penentuan kawasan kumuh 
adalah nilai strategis lokasi; kondisi 
sosial, ekonomi, dan budaya; dan 
kepemilikan tanah. 

2.1 PERKEMBANGAN 
KAWASAN 
PERMUKIMAN 
KUMUH 

SEJARAH. Permukiman kumuh 
di sepanjang pantai dan Sungai 
Tallo awalnya berkembang 
dari permukiman nelayan yang 
padat, sedangkan permukiman 
kumuh di pusat kota telah ada 
sejak abad ke-194.  

Infrastruktur mitigasi banjir 
diyakini telah memicu timbulnya 
kawasan kumuh di pesisir5. Pada 
awal abad ke-20, pemerintah 
kota mulai membangun tanggul 
banjir yang membentang 
ke arah selatan dari Pantai 
Losari hingga kawasan 
reklamasi Tanjung Bunga untuk 
menanggulangi banjir rob di 
wilayah pesisir Kecamatan 
Mariso. Tanggul tersebut 
ternyata menyebabkan hasil 
tangkapan ikan menurun. Oleh 
sebab itu, masyarakat nelayan 
secara lamban laun mengalihkan 
mata pencaharian mereka dari 
nelayan ke pekerjaan sektor 
informal6.  

Tanggul banjir juga berkontribusi 
pada perubahan karakter fisik 

masyarakat pesisir. Awalnya 
penghuni rumah panggung 
tradisional di daerah itu 
menggunakan bagian bawah 
rumah untuk bersosialisasi dan 
menambatkan perahu, namun 
karena sekarang telah banyak 
perubahan mata pencaharian, 
mereka mengubah bagian 
bawah rumah untuk aktivitas 
berdagang (penjual informal).7 
Perubahan fungsi ini mungkin 
berkorelasi dengan peningkatan 
sampah yang dibuang 
sembarangan pada area ini.  

Selain pantai, kawasan kumuh 
juga berkembang di sepanjang 
bantaran Sungai Jeneberang, 
yang menyebabkan terjadinya 
banyak kerusakan lingkungan.8 

TRENDS.Angka pembangunan 
kumuh sejauh ini menunjukkan 
hasil positif dari berbagai 
macam program pemerintah. 
Di tingkat kota, data 
program KOTAKU tahun 
2021 menunjukkan bahwa 
kawasan kumuh Kota Makassar 
mengalami penurunan sebesar 
58% sejak tahun 2014.9 Dengan 
dukungan investasi dari 
pemerintah pusat dan provinsi 
serta perusahaan swasta, 
kawasan kumuh telah berkurang 
dari 740 hektar pada tahun 2014 
menjadi 428 hektar pada tahun 
2021 (Gambar 2.1).10  

Namun, KOTAKU juga telah 
mengidentifikasi 8.260 hektar 
potensi kawasan kumuh baru di 
62 kelurahan di 14 kecamatan. 
Kecamatan Biringkanaya 
memiliki kawasan yang 
paling rawan menjadi kumuh, 
kemudian di posisi kedua ialah 
Kecamatan Tamalanrea, dan 
Kecamatan Manggala berada di 
posisi tiga teratas.11 Oleh karena 

1. 1 = 24-50%; 3 = 51-75%; 5 = 75%. Nol jika tidak berlaku atau kurang dari 24%.
2. Dari kemungkinan skor 80: Tinggi = 60; Sedang = 38-59; Rendah = 16-37; Tidak Kumuh = 15.
3. Pemerintah Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (Permen) No. 14/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Permukiman kumuh tipe 1 termasuk yang 
memiliki rumah panggung atau bangunan serupa. Permukiman kumuh tipe 2 termasuk 
yang berstruktur di daerah riparian atau pesisir.

4. Pemerintah Kota Makassar. 2016. Rencana Aksi Perbaikan Kawasan Kumuh (SIAP). Kota 
Makassar. Kawasan kumuh di pusat kota dibangun dengan gaya vernakular lokal dengan 
kayu dan bambu.

5. Ibid.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Perhitungan berdasarkan data KOTAKU 2021.
10. Ibid.
11. Pemerintah Kota Makassar. 2021. Keputusan Walikota (SK) No.1301/050.13/2021 tentang 

tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh Kota Makassar.

Lorong Sombere adalah program peremajaan lingkungan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Makassar Lorong Sombere adalah program peremajaan lingkungan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Makassar 
untuk membuat lingkungan kumuh menjadi bersih dan hijau dengan cara melakukan penanaman sayuran untuk membuat lingkungan kumuh menjadi bersih dan hijau dengan cara melakukan penanaman sayuran 
dan bunga disepanjang lorong. Asian Development Bank.dan bunga disepanjang lorong. Asian Development Bank.
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itu, meskipun pemantauan 
program KOTAKU Makassar 
menunjukkan beberapa tanda 
keberhasilan dalam mengurangi 
kawasan kumuh, namun 
diperlukan data longitudinal 
yang lebih panjang periode 
waktunya untuk mengevaluasi 
dampak program.

2.2 LOKASI DAN 
TIPE PERMUKIMAN 
KUMUH 

Walikota Makasar melalui 
Surat Keputusan Walikota 
tentang Penetapan Lokasi 
Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas Perumahan Kumuh 
dan Permukiman Kumuh Kota 
Makassar Tahun 2021 telah 
menetapkan 20 kawasan kota 
sebagai kawasan kumuh, 
dengan total seluas 428 hektar 
(Tabel 2.1) dimana pengurangan 
kawasan kumuh sebesar 
58% sejak 2014.12 Kawasan 
kumuh yang ditujukkan untuk 
peningkatan kualitas perumahan 
dan permukiman kumuh secara 

administratif berada di 91 
kelurahan yang terbagi dalam 
329 RT. Kawasan-kawasan ini 
terletak di beberapa kelurahan. 
SK Kumuh selanjutnya 
mengklasifikasikan kawasan 
kumuh menurut dua jenis: di 
dataran rendah dan di tepi 
sungai dataran rendah. 13

Kawasan kumuh yang tercantum 
dalam SK Kumuh Tahun 2021 
dikategorikan sebagai “kawasan 
kumuh ringan” atau “kawasan 
kumuh sedang,” dan tidak ada 
yang dikategorikan sebagai 
“kawasan kumuh berat”.14 

15 RT di sepanjang Kanal 
Jongaya (Kawasan Bantaran 
Kanal Jongaya) telah ditetapkan 
sebagai prioritas utama untuk 
peningkatan kumuh. 65 RT 

lainnya di sepanjang Sungai 
Jeneberang (Kawasan DAS 
Jeneberang) dan di Kepulauan 
Sangkarang (Kawasan Pulau 
Terpadu) menempati urutan 
kedua dalam prioritas.

12. Pemerintah Kota Makassar. 2021. Keputusan Walikota (SK) No.1301/050.13/2021 tentang 
tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh Kota Makassar. Pada tahun 2014, kota ini telah mengidentifikasi 740 
hektar kawasan kumuh.

13. Ibid.
14. Surat Keputusan tersebut mengidentifikasi 302 RT sebagai “kawasan kumuh ringan” dan 

27 RT sebagai “kawasan kumuh sedang”. 
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2.3 PROFIL 
PERMUKIMAN 
KUMUH 
 
Karakteristik permukiman kumuh di 
Kota Makassar secara garis besar 
sama dengan kota lain, seperti 
kepadatan penduduk, infrastruktur 
dasar yang tidak memadai, dan 
tingkat kemiskinan yang tinggi. Di 
semua kawasan kumuh, layanan 
sanitasi yang tertinggi adalah 
87% keluarga di kawasan kumuh 
memiliki akses ke jamban dan 
75% jamban terhubung ke tangki 
septik atau sistem pengolahan 
air limbah terpusat. Infrastruktur 
proteksi kebakaran adalah yang 
terendah di semua kawasan kumuh, 
dimana hanya 63% bangunan 
tempat tinggal yang dapat diakses 
oleh layanan proteksi kebakaran 
dan hanya 9% bangunan tempat 
tinggal yang dilengkapi dengan 
peralatan proteksi kebakaran. 
87 persen rumah tangga kumuh 
lebih memilih untuk mengakses 
layanan kesehatan di puskesmas, 
sementara tingkat partisipasi anak 
usia sekolah di kawasan kumuh 
adalah 98%. 

Mata pencaharian masyarakat 
yang tinggal di kawasan kumuh 
Kota Makassar pada umumnya 
bersifat informal. Di semua kawasan 
kumuh, hampir dua pertiga 
(64%) rumah tangga bekerja di 
sektor perdagangan dan jasa,15 
termasuk pengrajin kayu, jasa 
becak, dan pedagang kaki lima. 
Mata pencaharian paling umum 
berikutnya di semua kawasan 
kumuh adalah nelayan (14%) dan 
konstruksi (12%).16 Jumlah tertinggi 
rumah tangga dalam perdagangan 
dan jasa berada di Kawasan 
Tamalate dan Kawasan Bisnis 
Ujung Pandang, dengan masing-
masing 93% dan 92% rumah 
tangga bekerja di sektor tersebut. 
Jumlah rumah tangga nelayan 
tertinggi berada di Kawasan Pulau 
Terpadu dan Kawasan Konservasi 
Das Tallo, masing-masing sebesar 
82% dan 53%. Konstruksi tersebar 
lebih luas, dengan porsi rumah 
tangga tertinggi berada di Kawasan 
Bantaran Kanal Jongaya yaitu 24%. 
Angka-angka ini menunjukkan 
bahwa kegiatan mata pencaharian 

mungkin berkorelasi dengan lokasi 
kumuh, dengan mata pencaharian 
konstruksi mungkin terjadi lebih 
merata di seluruh kota. 

Untuk lebih efektif 
memvisualisasikan kondisi 
dan karakteristik masyarakat 
kumuh yang ada, berikut ini 
profil permukiman kumuh 
yang menggambarkan dataset 
KOTAKU 2021 sebagai infografis 
untuk setiap kawasan kumuh 
yang ditetapkan oleh SK Kumuh 
tahun 2021. Infografis mencakup 
16 indikator kawasan kumuh di 
tujuh kriteria infrastruktur (Tabel 
2.2). Selain itu, infografik juga 
menggambarkan karakteristik non 
fisik setiap kawasan kumuh untuk 
menyajikan gambaran yang lebih 
komprehensif dari masing-masing 
masyarakat yang tinggal di kawasan 
kumuh (Tabel 2.3).

15. Data KOTAKU Kota Makassar. 2021. 
16. Ibid.
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Anak-anak sedang bermain di Kawasan Kumuh Das Jeneberang (Kelurahan Mangasa). Anak-anak sedang bermain di Kawasan Kumuh Das Jeneberang (Kelurahan Mangasa). 
Asian Development Bank.Asian Development Bank.



18 19Kawasan KumuhKajian Kawasan Kumuh Kota Makassar 

Aktifitas anak-anak bermain bersama di Kawasan Kumuh Pelabuhan Baru (Kelurahan Pannampu). Aktifitas anak-anak bermain bersama di Kawasan Kumuh Pelabuhan Baru (Kelurahan Pannampu). 
Asian Development Bank.Asian Development Bank.
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Permukiman kumuh di sepanjang Bantaran Kanal Jongaya (Kelurahan Bontorannu). Permukiman kumuh di sepanjang Bantaran Kanal Jongaya (Kelurahan Bontorannu). 
Asian Development Bank.Asian Development Bank.
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Aktifitas warga di Kawasan Kumuh Mariso (Kelurahan Panambungan). Asian Development Bank.Aktifitas warga di Kawasan Kumuh Mariso (Kelurahan Panambungan). Asian Development Bank.
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Kapal nelayan di Kawasan Kumuh Pelabuhan Terpadu (Kelurahan Pattingalloang). Kapal nelayan di Kawasan Kumuh Pelabuhan Terpadu (Kelurahan Pattingalloang). 
Asian Development Bank.Asian Development Bank.
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Permukiman kumuh di sepanjang Kanal Pannampu (Kelurahan Barana). Asian Development Bank.Permukiman kumuh di sepanjang Kanal Pannampu (Kelurahan Barana). Asian Development Bank.
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Salah satu mural di lingkungan Kawasan Kumuh Makassar-Rappocini (Kelurahan Buakana). Salah satu mural di lingkungan Kawasan Kumuh Makassar-Rappocini (Kelurahan Buakana). 
Asian Development Bank.Asian Development Bank.
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Salah satu fasilitas publik di Pulau Lae-Lae (Kelurahan Lae-Lae). Asian Development Bank.Salah satu fasilitas publik di Pulau Lae-Lae (Kelurahan Lae-Lae). Asian Development Bank.
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Sebuah gapura di salah satu lingkungan permukiman di Kelurahan Tammua. Asian Development Bank.Sebuah gapura di salah satu lingkungan permukiman di Kelurahan Tammua. Asian Development Bank.
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Jalan inspeksi di sepanjang anak Sungai Pampang di Kelurahan Karuwisi. Asian Development Bank.Jalan inspeksi di sepanjang anak Sungai Pampang di Kelurahan Karuwisi. Asian Development Bank.
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Kondisi jembatan penyeberangan orang di  Kawasan Kumuh Manggala-Panakkukang (Kelurahan Bangkala). Kondisi jembatan penyeberangan orang di  Kawasan Kumuh Manggala-Panakkukang (Kelurahan Bangkala). 
Asian Development Bank.Asian Development Bank.
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Kondisi rumah panggung di kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Pandang.Kondisi rumah panggung di kawasan kumuh yang berada di Kelurahan Pandang.
Asian Development Bank.Asian Development Bank.
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Sebuah gapura di salah satu lingkungan permukiman di Kelurahan Pisang Utara. Asian Development Bank.Sebuah gapura di salah satu lingkungan permukiman di Kelurahan Pisang Utara. Asian Development Bank.
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Jembatan penyebrangan untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua di Kelurahan Bunga Eja Beru. Jembatan penyebrangan untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua di Kelurahan Bunga Eja Beru. 
Asian Development Bank.Asian Development Bank.
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Salah satu kondisi lingkungan di Kawasan Kumuh Tamalanrea-Biringkanaya (Kelurahan Tamalanrea Indah). Salah satu kondisi lingkungan di Kawasan Kumuh Tamalanrea-Biringkanaya (Kelurahan Tamalanrea Indah). 
Asian Development Bank.Asian Development Bank.
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Beberapa warung masyarakat yang berada di Kecamatan Mariso. Asian Development Bank.Beberapa warung masyarakat yang berada di Kecamatan Mariso. Asian Development Bank.
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Kondisi rumah panggung di Kawasan Kumuh Tamalate (Kelurahan Manuruki). Asian Development Bank.Kondisi rumah panggung di Kawasan Kumuh Tamalate (Kelurahan Manuruki). Asian Development Bank.
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Masyarakat nelayan di Kelurahan Pampang mengandalkan Sungai Pampang untuk transportasi. Masyarakat nelayan di Kelurahan Pampang mengandalkan Sungai Pampang untuk transportasi. 
Asian Development Bank.Asian Development Bank.
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Rumah panggung yang berada di sempadan sungai di Kawasan Maritim (Kelurahan Barombong) bertujuan Rumah panggung yang berada di sempadan sungai di Kawasan Maritim (Kelurahan Barombong) bertujuan 
untuk beradaptasi dengan banjir. Asian Development Bank.untuk beradaptasi dengan banjir. Asian Development Bank.
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Dermaga perahu penyeberangan (kendaraan roda dua dan penumpang) di Sungai Tallo di Kelurahan Dermaga perahu penyeberangan (kendaraan roda dua dan penumpang) di Sungai Tallo di Kelurahan 
Lakkang. Asian Development Bank.Lakkang. Asian Development Bank.
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Gambar 2.2 Akses ruang terbuka hijau publik di kawasan kumuh

Gambar 2.3 Kawasan kumuh yang terletak di kawasan lindung 

2.4 ANALISIS 
PERMUKIMAN 
KUMUH 

PENGGUNAAN LAHAN 

31% dari total kawasan kumuh 
tidak memiliki akses ke ruang 
terbuka hijau publik dalam jarak 
10 menit berjalan kaki. Daerah 
kumuh yang disorot dengan 
warna kuning menunjukkan 
mereka yang tidak memiliki 
akses ke ruang terbuka hijau 
publik dalam radius 10 menit 
berjalan kaki (800 m). Analisis 
menggunakan taman dan 
lapangan olahraga sebagai 
ukuran proxy untuk akses ke 
ruang terbuka hijau publik. 
Keterbatasan analisis adalah 
bahwa data untuk taman dapat 
mencakup lahan yang belum 
dikembangkan yang tidak 

dapat digunakan untuk rekreasi 
atau pertemuan publik, seperti 
kuburan dan median jalan. Tidak 
ada data tentang ruang terbuka 
publik yang diaspal (misalnya, 
alun-alun atau alun-alun) yang 
tersedia untuk umum. 

10% dari total kawasan 
kumuh berada di kawasan 
lindung. Daerah kumuh yang 
disorot dengan warna kuning 
menunjukkan kawasan tersebut 
berada di kawasan lindung 
yang ditetapkan pemerintah, 
termasuk kawasan konservasi. 
Secara teori, kawasan kumuh ini 
mungkin sangat rentan terhadap 
penggusuran karena tidak sesuai 
dengan Rencana Umum Tata 
Ruang Kota (RTRW). 
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Gambar 2.4 Akses transportasi informal (pete-pete)

Gambar 2.5 Akses ke pasar tradisional 

MOBILITAS 

28% dari total kawasan kumuh 
tidak memiliki akses transportasi 
informal dalam jarak 10 menit 
berjalan kaki. Daerah kumuh 
yang disorot dengan warna 
kuning menunjukkan daerah 
yang berada di luar radius 10 
menit berjalan kaki (800 m) dari 
jalur transportasi pete-pete. 
Daerah kumuh ini mungkin 
mengalami peningkatan 
tantangan untuk mobilitas 
perkotaan yang terjangkau dan 
mungkin dapat berdampak pada 
penurunan tingkat ekonomi. 

62% dari total kawasan kumuh 
tidak memiliki akses ke pasar 
tradisional dalam jarak 10 menit 
berjalan kaki. Daerah kumuh 
yang disorot dengan warna 
kuning menunjukkan mereka 
yang terletak di luar radius 10 
menit berjalan kaki (800 m) ke 
pasar tradisional, ukuran proxy 
untuk akses ke makanan yang 
terjangkau dan bergizi. Daerah 
kumuh ini mungkin mengalami 
resiko kerawanan pangan yang 
tinggi dan mempengaruhi 
kesehatan masyarakat karena 
terbatasnya akses ke makanan 
yang terjangkau dan bergizi. 
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Gambar 2.6 Banjir dan drainase yang buruk di kawasan kumuh

Gambar 2.7 Kawasan kumuh yang rentan terhadap proyeksi kenaikan muka air laut  hingga 2 meter 

BANJIR  

73% dari total kawasan kumuh, 
lebih dari setengah sistem 
drainasenya dalam kondisi 
buruk. Di daerah tersebut, 11% 
(disorot dengan warna kuning) 
juga rentan terhadap banjir 
tahunan. Kondisi drainase yang 
buruk ditunjukkan dengan 
drainase yang terbuka. Daerah 
kumuh ini mungkin yang paling 
rentan terhadap genangan 
dan penyakit yang menular 
melalui genangan air yang 
terkontaminasi. 

17% dari total kawasan kumuh 
rentan terhadap proyeksi 
kenaikan muka air laut. Daerah 
kumuh yang disorot dengan 
warna kuning menunjukkan 
mereka yang rentan terhadap 
proyeksi kenaikan permukaan 
laut hingga 2 meter. Daerah 
kumuh ini mungkin yang paling 
berisiko terkena dampak 
perubahan iklim dan bencana 
alam. 
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Gambar 2.8 Akses ke Puskesmas

Gambar 2.9 Akses ke Sekolah Menengah (SMA/SMP) 

KESEHATAN DAN 
PENDIDIKAN  

32% dari total kawasan 
kumuh tidak memiliki akses 
ke puskesmas dalam jarak 10 
menit berjalan kaki. Daerah 
kumuh yang disorot dengan 
warna kuning menunjukkan 
mereka yang tidak memiliki 
akses ke puskesmas dalam 
radius 10 menit berjalan kaki 
(800 m). Puskesmas berfungsi 
sebagai pusat kesehatan dasar 
dan merupakan fasilitas dan 
layanan kesehatan lainnya 
bagi masyarakat miskin (yang 
menerima layanan kesehatan 
bersubsidi). Dengan demikian, 
jarak yang lebih dekat dengan 
puskesmas mungkin berkorelasi 
dengan hasil kesehatan yang 
lebih baik. 

24% dari total kawasan kumuh 
tidak memiliki akses ke sekolah 
menengah dalam jarak 10 menit 
berjalan kaki. Daerah kumuh 
yang disorot dengan warna 
kuning menunjukkan mereka 
yang tidak memiliki akses ke 
sekolah menengah (SMA / SMP) 
dalam radius 10 menit berjalan 
kaki (800 m). Kedekatan dengan 
SMA/SMP mungkin berkorelasi 
dengan hasil pendidikan yang 
lebih baik 
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2.5 PENGATURAN 
KELEMBAGAAN 

KERANGKA KEBIJAKAN 
DAN PERENCANAAN
 
Beberapa kebijakan di 
tingkat nasional dan daerah 
mengatur kegiatan penataan 
kawasan kumuh di Makassar. 
Di tingkat nasional, Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 
Tahun 2020-2024 menargetkan 
pengurangan kawasan kumuh 
seluas 10.000 hektar, dengan 
memprioritaskan penyediaan air 
bersih, sanitasi, dan perumahan 
yang terjangkau.17 Mengacu 
pada RPJMN, Rencana Strategis 
Kementerian PUPR (Renstra 
PUPR) memandu perencanaan 
nasional, pemrograman, 
pelaksanaan, dan pemantauan 
dan evaluasi pembangunan 
infrastruktur selama periode 
lima tahun. Untuk periode 
2020-2024, Kementerian PUPR 
telah memasukkan 10.000 
hektar perbaikan kawasan 
kumuh sebagai indikator 
prioritas strategis (SS-3) untuk 
meningkatkan penyediaan akses 
perumahan serta infrastruktur 
perumahan yang layak, aman, 
dan terjangkau.18 

Pemerintahan di masing-
masing tingkatan (pusat-
provinsi-kabupaten/kota) 
memiliki tanggung jawab 
atas implementasi kebijakan 
permukiman kumuh dan hal 
tersebut tergantung pada luas 
lahan yang ditentukan untuk 
setiap permukiman kumuh.19 
Untuk kawasan kumuh 15 
hektar, pemerintah pusat 
adalah lembaga utama. Untuk 
kawasan kumuh antara 10 dan 
15 hektar yang tidak inklusif, 
pemerintah provinsi adalah 
lembaga utama. Untuk kawasan 
kumuh terkecil, yaitu 10 hektar, 
pemerintah kota/kabupaten 
adalah lembaga utama yang 
bertanggung jawab untuk hal 

itu. Berdasarkan undang-undang 
ini, Surat Keputusan Gubernur 
Sulawei Selatan Tahun 2020 
tentang Permukiman Kumuh, 
menyebutkan bahwa total 
luasan kawasan kumuh di bawah 
wewenang provinsi untuk Kota 
Makassar adalah sekitar 78 
hektar.20 

Di tingkat kota, SK Kumuh 
menyebutkan total luasan 
kawasan kumuh di kota dimana 
SK Kumuh Tahun 2021 adalah 
SK terbaru.21 Berdasarkan 
SK tersebut, sebanyak 428 
hektar kota sebagai lokasi 
peningkatan kualitas perumahan 
dan permukiman kumuh dan 
sejumlah hektar yang tidak 
ditentukan sebagai lokasi 
pencegahan perumahan dan 
permukiman kumuh. Kebijakan 
permukiman kumuh tingkat kota 
lainnya meliputi:  

   • Rencana Aksi Perbaikan 
Kawasan Kumuh (Slum 
Improvement Action Plan/
SIAP) merupakan dokumen 
perencanaan kota Tahun 
2016 yang didukung oleh 
ADB untuk kegiatan proyek 
NUSP-2.22  

   • Memorandum Program 
merupakan dokumen 
perencanaan kota tahun 
2017 yang berisi rencana 
aksi untuk perbaikan 
kawasan kumuh. 
Tujuannya adalah untuk 
mensinkronkan informasi 

antara SIAP, RP2KPKP, dan 
RKPKP, rencana penataan 
kawasan kumuh pertama di 
Makassar. Panduan utama 
dari dokumen ini meliputi: 
penentuan prioritas 
kawasan kumuh pesisir; 
perencanaan skala regional; 
dan kerjasama pemangku 
kepentingan.  

   • Rencana Pencegahan 
dan Peningkatan Kualitas 
Permukiman Kumuh 
Perkotaan (RP2KPKP) 
merupakan dokumen 
perencanaan kota tahun 
2018 yang dimaksudkan 
untuk memandu kegiatan 
perbaikan kawasan 
kumuh. Dokumen ini 
mengedepankan ruang 
lingkup yang komprehensif 
dan terintegrasi dalam 
konteks kota dan wilayah, 
dan mengidentifikasi 
kegiatan fisik dan non-fisik 
(misalnya, peningkatan 
kapasitas, pemberdayaan 
masyarakat, dan 
pembangunan sosial 
ekonomi) untuk peningkatan 
dan pencegahan perumahan 
dan permukiman kumuh. 
RP2KPKP mengacu pada 
RTRW kota.23 

   • Untuk menjawab tantangan 
kuantitas, kualitas, dan 
keterjangkauan perumahan, 
Pemerintah menerapkan 
kebijakan “Satu Juta 
Rumah” untuk menyediakan 

17. Pemerintah Indonesia. 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-2024. Jakarta.

18. Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Permen PUPR) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-
2024. Jakarta.

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
20. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 2020. Keputusan Gubernur (SK) Nomor 956/III/2020 

tentang Penetapan Lokasi Kumuh Dalam Kewenangan Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan.
21. Pemerintah Kota Makassar. 2021. Keputusan Walikota (SK) No.1301/050.13/2021 tentang 

tentang Penetapan Lokasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan 
Permukiman Kumuh Kota Makassar.

22. Pemerintah Kota Makassar. 2016. Rencana Aksi Perbaikan Kawasan Kumuh (SIAP). Kota 
Makassar.

23. Pemerintah Kota Makassar. 2018. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Kota Makassar.

Gambar 2.10 Kerangka Kebijakan dan Perencanaan Kota Makassar
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satu juta rumah baru 
yang dibangun melalui 
pembiayaan publik dan 
swasta. Untuk periode 2020-
2024, target Pemerintah 
adalah menyediakan 
rumah susun sederhana 
sewa (RUSUNAWA) dan 
rumah susun sederhana 
milik (RUSUNAMI) yang 
terintegrasi dengan sistem 
transportasi umum.24 Selaras 
dengan RPJMN, target 
Kementerian PUPR untuk 
penyediaan perumahan 
yang terjangkau adalah 
51.340 unit rumah susun, 
dengan 70% rumah tangga 
menempati rumah yang 
layak dan terjangkau.25 

Satu Juta Rumah terutama 
menargetkan rumah tangga 
berpenghasilan rendah (MBR, 
Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah) untuk subsidi 
perumahan pemerintah. 
Kebijakan tersebut meliputi:26

 
   • peraturan perpajakan, 

pembiayaan, dan tata ruang 
dan pertanahan untuk 
pembangunan perumahan;  

   • penyediaan perumahan 
bagi rumah tangga 
berpenghasilan rendah, 
termasuk RUSUNAWA, 
rumah khusus (RUSUS), dan 
subsidi perbaikan rumah 
(BSPS, Bantuan Stimulan 
Perumahan Swadaya); dan  

   • akses ke pembiayaan 
perumahan melalui program 
terkait kredit, termasuk 
subsidi terkait KPR (Kredit 
Perumahan Rakyat). 

Rencana Pembangunan 
Perumahan dan Permukiman 
(RP3KP) adalah dokumen 
perencanaan bertingkat yang 
dimaksudkan untuk memandu 
kegiatan perumahan dan 
permukiman, termasuk untuk 
kawasan kumuh. RP3KP tingkat 
kota disusun dengan mengacu 
pada RP3KP tingkat provinsi. 

Saat ini, pemerintah daerah 
memiliki RP3KP untuk periode 
2015-2035 (rincian pada bagian 
2.5.4).27

PERAN DAN HUBUNGAN 
LEMBAGA

Pemerintah, masyarakat, dan 
sektor swasta memiliki peran dan 
tanggung jawab yang berbeda 
namun saling melengkapi 
dalam peningkatan kualitas 
dan pencegahan perumahan 
dan permukiman kumuh 
(Gambar 2.11). Pemerintah 
pusat menetapkan arah dan 
prioritas kebijakan serta 
mengalokasikan belanja fiskal 
untuk pengentasan kemiskinan 
dan penyediaan perumahan 
melalui Dana Alokasi Khusus 
(DAK).28 Pemerintah provinsi 
bertindak sebagai perwakilan 
pemerintah pusat di daerah. 
Pemerintah provinsi bertanggung 
jawab untuk mengkomunikasikan 
kebijakan nasional, mengawasi 
pembangunan, dan membantu 
pemerintah kota/kabupaten untuk 
mengalokasikan anggaran. 

Pemerintah kota/kabupaten 
bertanggung jawab atas 
implementasi kebijakan, termasuk 
konstruksi, pemberian layanan, 
serta operasi dan pemeliharaan. 
Sejak reformasi desentralisasi 
tahun 1999 di Indonesia, 
pemerintah kota/kabupaten telah 
mengambil tanggung jawab 
utama untuk pengeluaran dan 
penyediaan layanan. Meskipun 
otonomi atas pengeluaran, 
kota/kabupaten masih memiliki 

otonomi yang sangat terbatas 
untuk meningkatkan pendapatan 
asli daerah untuk membiayai 
pemberian layanan. Oleh karena 
itu, pemerintah kota/kabupaten 
tetap sangat bergantung pada 
transfer antar pemerintah.29 

Selain pemerintah, aktor lain 
juga memiliki peran kunci dalam 
pengurangan permukiman 
kumuh. Masyarakat bertanggung 
jawab untuk mengidentifikasi 
kebutuhan mereka, berpartisipasi 
dalam proses perencanaan, 
dan memantau pengembangan 
masyarakat dalam kemitraan 
dengan pemerintah daerah. 
Selain masyarakat, sektor 
swasta bertanggung jawab atas 
pembiayaan dan pembangunan 
perumahan umum. 

Selain pembagian peran tersebut, 
Kota Makassar telah membentuk 
Kelompok Kerja Perumahan 
dan Permukiman (POKJA) 
lintas instansi tahun 2019 yang 
bertujuan untuk memimpin 
dan mengkoordinasikan 
seluruh tahapan pembangunan 
perumahan dan permukiman, 
mulai dari perencanaan hingga 
pasca konstruksi.30 POKJA 
dipimpin oleh: 

   1. Ketua: Badan Perencanaan 
Pembangunan Kota 
(Bappeda); dan

 
   2. Sekretaris : Sekretariat 

Bappeda. 

24. Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Peraturan Presiden (Perpres) No 18/2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Jakarta. Terdaftar 
sebagai Proyek Utama No. 34.

25. Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Per-
men) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Jakarta. 
Diuraikan dalam Prioritas Strategis (Sasaran Strategis) SS-3. Prinsip ”Smart Living” meliputi: 
1) permukiman yang layak huni; 2) bangunan hijau; 3) permukiman tahan bencana; dan 4) 
teknologi hijau.

26. Bank Dunia. 2020. Kajian Pengeluaran Publik Indonesia: Bab 10 Perumahan. Jakarta.
27. Pemerintah Makassar. 2015. Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman (RP3KP) 

2015-2035. Kota Makassar.
28. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana hibah yang dialokasikan berdasarkan prioritas penge-

luaran sektoral tertentu. DAK Fisik mendukung investasi modal sedangkan DAK non-Fisik 
membiayai pengeluaran rutin seperti bantuan kesehatan dan pendidikan. Untuk menerima 
DAK, pemerintah daerah harus mengajukan proposal hibah kepada pemerintah pusat.

29. Bank Dunia. 2020. Kajian Pengeluaran Publik Indonesia. Washington DC.
30. Pemerintah Kota Makassar. 2019. Keputusan Walikota (SK) No.198/2019 tentang Kelom-

pok Kerja Kawasan Perumahan dan Permukiman Kota Makassar.

Gambar 2.11 Pembagian peran dalam penataan kawasan kumuh



68 69Kawasan KumuhKajian Kawasan Kumuh Kota Makassar 

Pokja juga terdiri dari 
koordinator dan anggota. 
Koordinator harus merupakan 
kepala dinas/lembaga, 
sedangkan anggotanya dapat 
terdiri dari direktur lembaga, 
kepala bidang antar dinas, atau 
kepala seksi/sub bidang.  

UPAYA PENGURANGAN 
KAWASAN PERMUKIMAN 
KUMUH 

Program pengurangan kawasan 
kumuh Kota Makassar yang 
pernah dan sedang berjalan 
antara lain: 

   1. Neighborhood Upgrading 
and Shelter Sector 
Project (NUSSP, 2005-
2009). Dibiayai oleh ADB, 
NUSSP bertujuan untuk 
meningkatkan lingkungan 
kumuh dan akses ke 
perumahan yang layak 
untuk rumah tangga 
berpenghasilan rendah di 
daerah perkotaan melalui 
kemitraan multi-stakeholder. 
Di Kota Makassar, NUSSP 
memperbaiki 42 kelurahan 
di 11 kecamatan.31 

   2. Dua proyek KOTAKU 
telah dilaksanakan di 
Kota Makassar: National 
Slum Upgrading Project 
(NSUP) yang dibiayai Bank 
Dunia dan Neighborhood 
Upgrading Shelter Project 
Phase II (NUSP-2) yang 
dibiayai oleh ADB. Proyek-
proyek tersebut bertujuan 
untuk membangun kapasitas 
pemerintah kota untuk 
melaksanakan proyek 
perbaikan kawasan kumuh 
sekaligus membangun 
kapasitas masyarakat untuk 
mengoperasikan dan 
memelihara infrastruktur 
melalui Badan Keswadayaan 
Masyarakat (BKM).32 Sejak 
tahun 2015, NSUP telah 
meningkatkan 103 kawasan 
kumuh di 143 kelurahan 
dan masih berjalan hingga 
tulisan ini dibuat.33 NUSP-2 

Untuk mencapai target 
tersebut, rencana yang 
dilakukan antara lain: 

RENCANA PENINGKATAN 
KUALITAS PERMUKIMAN 
KUMUH. Rencana Peningkatan 
Kualitas Permukiman Kumuh 
memiliki tiga jenis strategi: 
rehabilitasi, atau memperbaiki 
bangunan rumah yang lama 
yang tidak dihuni lagi sebagai 
tempat tinggal, tanpa merubah 
dan menambah fisik luas ruangan 
yang telah ada; revitalisasi, atau 
meningkatkan nilai kesejarahan 
rumah agar tidak hilang setelah 
adanya penggantian penghuni; 
dan relokasi, meremajakan suatu 
kawasan permukiman yang telah 
menjadi kumuh melalui penataan 
kembali permukimannya. 
Rencana tersebut juga mencakup 
program peremajaan kampung; 
program kumuh untuk masyarakat 
liar (illegal); rehabilitasi rumah; 
revitalisasi kawasan permukiman 
di kawasan rawan bencana; 
dan program pembangunan 
infrastruktur jalan, drainase, air 
bersih, dan sanitasi. Rencana ini 
diprioritaskan untuk beberapa 
kecamatan: Biringkanaya, 
Bontoala, Makassar, Mariso, 
Panakkukang, Rappocini, Tallo, 
Tamalate, dan Ujung Tanah.

RENCANA PENATAAN 
KAWASAN KUMUH. Kota 
Makassar memiliki dua startegi 
untuk menata kawasan kumuh: 1) 
Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh 
(RSDK); 38 dan 2) pembentukan 
kelembagaan untuk mengelola 
pengembangan kawasan 
perumahan dan permukiman. 
Reformasi kelembagaan ini 
termasuk mendirikan lembaga 
perumahan dan permukiman 
di tingkat lokal; pembentukan 
kelembagaan masyarakat untuk 
memimpin pembangunan 
mulai dari perencanaan hingga 
pemantauan; dan memperjelas 
peran dan tugas untuk mencegah 
tumpang tindih kewajiban.39

meningkatkan 12 kelurahan 
di tujuh kecamatan antara 
tahun 2015 hingga 2019.34

   3. Revitalising Informal 
Settlements and Their 
Environments (RISE, 2017-
2022). RISE memprakarsai 
solusi berbasis alam, 
termasuk lahan basah dan 
biofilter yang dibangun, 
bersama dengan “grey” 
infrastructure yang lebih 
tradisional menggunakan 
a water sensitive approach 
untuk meningkatkan layanan 
di permukiman informal 
perkotaan. Proyek ini 
bertujuan untuk mengurangi 
kontaminasi tinja di 
lingkungan dan paparan 
patogen pada manusia, 
sehingga meningkatkan 
hasil kesehatan. Awalnya 
didanai oleh ADB, pada 
tahun 2021, RISE terus 
berlanjut di bawah naungan 
DFAT. Di Kota Makassar, 
RISE sejauh ini telah 
diujicobakan di Kelurahan 
Batua dan akan diujicobakan 
di enam kelurahan lainnya di 
Kecamatan Tallo, Kecamatan 
Biringkanaya, Kecamatan 
Manggala, dan Kecamatan 
Tamalate.35 

RENCANA PEMBANGUNAN 
PERUMAHAN DAN 
PERMUKIMAN BARU. 
Pemerintah Kota Makassar 
berencana membangun lebih 
dari 3.552 unit rumah susun 
sederhana sewa (RUSUNAWA) 
baru dengan total luas 36,5 
hektar di beberapa Kecamatan 
yaitu Biringkanaya, Mariso, 
Panakkukang, Tallo, Tamalanrea, 
dan Tamalate. Salah satu konsep 
RUSUNAWA adalah Apartemen 
Lorong (Aparong) yang 
diperuntukkan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah di 
kawasan padat dengan lahan 
terbatas.40 

   4. Taman Lorong (Longgar, 
2014-Sekarang). Lorong 
Garden merupakan 
program peremajaan 
jalan di tingkat lingkungan 
yang dikembangkan oleh 
Pemerintah Kota Makassar. 
Program ini bertujuan untuk 
membuat lingkungan kumuh 
menjadi asri, bersih, dan hijau 
dengan menanam hasil bumi 
di sepanjang jalan setapak 
dan trotoar. Pemerintah 
kota bertujuan untuk 
meningkatkan kegiatan mata 
pencaharian dan mengurangi 
kejahatan melalui intervensi 
program ini.36

RENCANA 
PENGEMBANGAN 

Pemerintah Kota Makassar telah 
memasukkan strategi peningkatan 
kualitas dan pencegahan 
perumahan dan permukiman 
kumuh dalam Rencana 
Pembangunan Perumahan dan 
Permukiman (RP3KP). Untuk 
periode 2015-2035, salah satu 
misinya adalah menciptakan 
kawasan perumahan dan 
permukiman yang layak huni dan 
dengan demikian mengurangi 
permukiman kumuh. 37 

31. Bank Pembangunan Asia (ADB). 2011. Laporan Penyelesaian - Indonesia: Proyek 
Peningkatan Lingkungan dan Sektor Shelter. Jakarta.

32. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). 2017. Sekilas 
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Jakarta.

33. Pemerintah Kota Makassar. 2015. Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan 
Makassar (RKPKP). Kota Makassar.

34. Ibid.
35. Metrotimur.com. 2019. ”6 Area di Kota Makassar Jadi Lokasi Proyek RISE” (diakses 12 

Januari 2021). Enam kelurahan tersebut merupakan kelurahan yang termasuk tahap 
pertama intervensi RISE di Kota Makassar.

36. Republika.co.id. 2016. “Lorong Indah Disebut Taman Lorong Makassar” (diakses 12 
Januari 2021).

37. Pemerintah Kota Makassar. 2015. Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman 
(RP3KP) 2015-2035. Kota Makassar.

38. Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Rehabilitasi 
Sosial Kumuh. Tujuan dari program ini adalah untuk menghilangkan kawasan kumuh 
dengan melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni, memperbaiki lingkungan sehingga 
menjadi sehat dan tertib dan pada akhirnya dapat mendorong masyarakat untuk 
meningkatkan taraf hidupnya. Kegiatan Program RSDK adalah (i) penyuluhan sosial, (ii) 
bimbingan/keterampilan sosial, (iii) peningkatan pengetahuan masyarakat dalam hal 
partisipasi dalam pembangunan dan kemampuan mengembangkan lingkungan secara 
mandiri, (iv) stimulasi bahan restorasi dan sarana perbaikan lingkungan, (v) Bantuan Usaha 
Sosial Ekonomi Produktif.

39. Peran lembaga perumahan dan permukiman adalah mengatur pelaksanaan pembangunan 
dan pembangunan perumahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Lembaga perumahan 
dan permukiman yang akan melaksanakan pembangunan perumahan terdiri dari 
Pemerintah (pusat, provinsi, kota) Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta) dan Masyarakat 
(orang dan kelompok atau perkumpulan).

40. Pemerintah Kota Makassar. 2015. Rencana Pembangunan Perumahan dan Permukiman 
(RP3KP) 2015-2035. Kota Makassar.

https://metrotimur.com/6-wilayah-di-kota-makassar-menjadi-titik-intervensi-program-rise-monash-univercity-australia/
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/23/oimtl5318-lorong-indah-itu-bernama-lorong-garden-makassar
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BAB 3

KESIMPULAN 
Kota Makassar sebagai pintu 

gerbang ke Indonesia Timur 
merupakan kota metropolitan 
dimana sejarah perdagangan 
dan tradisi pelayarannya telah 
memberikan latar belakang yang 
cukup luas mengenai tingkat 
urbanisasi yang cepat. Sejak tahun 
2014, total kawasan kumuh telah 
menurun sebesar 58%, semula 
740 hektar menjadi 428 hektar. 
Lorong Garden (Longgar) yang 
dikembangkan oleh Pemerintah 
Kota Makassar merupakan 
program untuk memperbaiki 
kondisi lorong-lorong menjadi 
lorong yang asri, sejuk, indah dan 
merupakan bukti pendekatan 
inovatif kota untuk peningkatan 
kualitas permukiman kumuh.  

Namun, kota ini menghadapi 
banyak tantangan terkait 
perkembangan sosial dan 
lingkungan perkotaannya, yang 
kemungkinan diperburuk oleh 
pandemi COVID-19. Walikota 
melalui SK Walikota Makassar 
Tahun 2021 tentang Penetapan 
Lokasi Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh, 
telah menetapkan 91 kelurahan 
(329 RT) sebagai kawasan 
kumuh dan 62 kelurahan lainnya 
berpotensi menjadi kawasan 
kumuh. Kurang dari setengah 
keluarga yang tinggal di kawasan 
kumuh telah mencapai kebutuhan 
minimum harian untuk air minum. 
Lebih dari setengah sistem 
drainase di kawasan kumuh 
berada dalam kondisi buruk. Selain 
itu, perubahan iklim diproyeksikan 
meningkatkan frekuensi dan 
intensitas banjir. Isu-isu lintas sektor 
ini akan membutuhkan solusi 
terintegrasi untuk pemulihan 
yang berkelanjutan. 

Berdasarkan temuan awal kami, 
tim LSIP telah mengidentifikasi 
kemungkinan tantangan dan 
peluang dalam tiga aspek 
yaitu kelembagaan, teknis, dan 
keuangan dalam memperbaiki 
kawasan kumuh di Kota Makassar. 

3.1 KELEMBAGAAN 

Pengaturan kelembagaan 
yang ketat untuk implementasi 
kebijakan permukiman kumuh 
berpotensi menghambat 
kemampuan pemerintah untuk 
mengimbangi sifat permukiman 
kumuh yang dinamis. Tanggung 
jawab untuk implementasi 
kebijakan permukiman kumuh 
dibagi berdasarkan tingkatan 
pemerintahan dan tergantung 
pada luas lahan masing-masing 
permukiman kumuh (dirinci 
dalam bagian 2.5.1). Karena 
20 kawasan kumuh yang baru 
ditetapkan di Kota Makassar 
memiliki luasan berkisar mulai 
dari 3 hektar hingga 55 hektar, 
sehingga semua pemerintah 
baik itu di tingkat pusat, provinsi 
dan kota bertanggung jawab 
atas implementasi kebijakan di 
kawasan kumuh. Oleh karena 
itu, kota ini memiliki beberapa 
Surat Keputusan tentang lokasi 
kumuh yang dikeluarkan di 
berbagai tingkat pemerintahan. 
Lokasi kumuh yang diperbarui 
dalam Surat Keputusan Walikota 
2021 kini telah menimbulkan 
perbedaan antara keputusan 
baru di tingkat kota dan di tingkat 
provinsinya. 

Rencana dan kebijakan tata ruang 
kota terkait perbaikan kawasan 
kumuh juga terdapat di beberapa 
dokumen perencanaan, seperti 
RP3KP Tahun 2015-2035 dan 
RP2KPKP Tahun 2018. Oleh 
karena itu, informasi permukiman 
kumuh yang diperbarui dalam 
Surat Keputusan Walikota Tahun 
2021 juga telah menimbulkan 
perbedaan di antara dokumen-
dokumen tingkat kota ini. 
Birokrasi regulasi yang berbelit-
belit, ditambah dengan batas-
batas kawasan kumuh yang terus 
berubah, menciptakan situasi 
di mana dokumen-dokumen 
permukiman kumuh terus 
diperbaharui dan dikoordinasikan 
kembali.1 Akibatnya, intervensi 
pemerintah tidak mampu 
mengimbangi perkembangan 
kawasan kumuh  

Peluang potensial untuk 
mengurangi tantangan 
kelembagaan ini dapat 
berupa memperlambat laju 
perluasan kawasan kumuh atau 
merestrukturisasi implementasi 
kebijakan kawasan kumuh. 
Intervensi untuk mengatasi 
tantangan yang pertama mungkin 
akan melibatkan kegiatan 
penyediaan perumahan yang 
terjangkau dan sesuai dengan 
harga pasar, meskipun tantangan 
dalam penyediaan lahan dapat 
menghambat upaya ini. Intervensi 
untuk mengatasi yang terakhir 
mungkin akan menjadi tindakan 
yang lebih cepat. Perbaikan di 
tingkat lokal melibatkan reformasi 
kelembagaan dan peningkatan 
kapasitas untuk memantau 

1. Beberapa dokumen perencanaan sektor perlu diperbarui atau disiapkan: Rencana Kawasan 
Permukiman (RKP), Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum 
(RISPAM), Rencana Induk Sistem Drainase, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP).

Kondisi Permukiman di Kota Makassar. Asian Development Bank.Kondisi Permukiman di Kota Makassar. Asian Development Bank.
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pembangunan kawasan kumuh. 
RPJMD Tahun 2021-2026 
menghadirkan sebuah peluang 
utama untuk membahas reformasi 
implementasi kebijakan kawasan 
kumuh. 

3.2 PANDUAN TEKNIS  

Tantangan teknis untuk 
pengurangan kawasan kumuh 
sebagian besar terkait dengan 
ketersediaan lahan. Seperti 
pemerintah kota lainnya di 
Indonesia, Pemerintah Kota 
Makassar bertanggung jawab 
untuk menyediakan lahan yang 
“clean and clear” (yaitu lahan 
yang memiliki sertifikat bebas 
dari sengketa kepemilikan) untuk 
perbaikan kawasan kumuh. Dalam 
praktiknya, mengidentifikasi 
lahan yang digunakan untuk 
pembangunan kembali 
sangatlah rumit. Di tingkat kota, 
76% rumah tangga kumuh 
memiliki sertifikat tanah. Hampir 
semua rumah tangga kumuh 
di Kawasan Konservasi DAS 
Tallo memiliki sertifikat tanah, 
meskipun tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang (Gambar 
2.3). Selain itu, pemerintah kota 
telah mengidentifikasi lahan 
potensial untuk pengembangan 
perumahan baru di daerah 
dengan kepadatan tinggi,2 
usulan 3.600 unit rumah yang 
terjangkau akan gagal diberikan 
kepada 76.000 penduduk kumuh. 
Kompleksitas kepemilikan 
lahan dan terbatasnya jumlah 
unit perumahan baru yang 
diproyeksikan menunjukkan 
bahwa strategi peningkatan 
kualitas perumahan dan 
infrastruktur yang ada mungkin 
lebih cepat daripada melakukan 
pemukiman kembali.  

Peluang potensial untuk 
mengatasi tantangan teknis 
ketersediaan lahan adalah bagi 
pemerintah kota untuk terlebih 
dahulu menganalisis data spasial 
terbaru di kawasan kumuh 
dengan data spasial kepemilikan 
lahan. Ini akan memungkinkan 
diskusi yang lebih informatif 

3.4 MENUJU 
PERMUKIMAN YANG 
LAYAK HUNI 

Laporan ini telah memberikan 
penilaian yang komprehensif 
mengenai kondisi permukiman 
kumuh di Kota Makassar untuk 
mengisi kesenjangan dalam 
analisis kota tentang kawasan 
kumuh yang baru ditetapkan dan 
untuk melengkapi upaya yang 
sedang berlangsung melalui 
AASCTF. Data tingkat kota dan 
kawasan kumuh disertakan 
untuk mendukung solusi skala 
besar. Meskipun laporan ini 
sebagian besar bergantung pada 
ketersediaan data sekunder, 
namun laporan ini akan berguna 
bagi aktor pemerintah dan non-
pemerintah dalam memahami 
kondisi permukiman kumuh 
secara terkini dan mempersiapkan 
proposal investasi perkotaan di 
Kota Makassar. 

Seperti yang ditunjukkan dalam 
penilaian kawasan kumuh, 
pendekatan yang cepat namun 
terintegrasi akan menjadi 
tantangan, namun hal itu 
diperlukan untuk mengimbangi 
perkembangan kawasan kumuh 
di Kota Makassar. Sementara 
penyediaan perumahan yang 
terjangkau dan infrastruktur 
perkotaan merupakan kunci 
pengurangan kawasan kumuh, 
keberlanjutan proyek pada 
akhirnya akan bergantung pada 
isu-isu seperti pembiayaan, 
konstruksi, dan pemeliharaan. 
Selain itu, berinvestasi dalam 
aspek non-fisik kota, seperti 
sumber daya manusia, akan sama 
pentingnya untuk memajukan 
ketahanan kaum miskin kota dan 
hal tersebut harus eksplorasi. 
Terakhir, keterlibatan berbagai 
pemangku kepentingan lokal 
akan sangat penting dalam 
mengembangkan proyek untuk 
pembiayaan di masa depan. 
Strategi yang mempertimbangkan 
korelasi antara kota dan kawasan 
kumuh akan dapat mencapai 
pemukiman yang layak huni. 

tentang ketersediaan lahan. 
Selain itu, mengacu pada visi 
pemerintah kota untuk “Sombere 
Smart City”, inovasi digital 
menghadirkan peluang untuk 
mempercepat pendekatan 
terpadu untuk perbaikan kawasan 
kumuh.  

Dataset ur-scape yang 
dikembangkan sebelumnya, juga 
telah membantu tahapan analisis 
spasial lintas sektoral di kawasan 
kumuh. Ini harus diintegrasikan 
dengan dataset ur-scape kota 
yang ada dan diunggah ke 
portal web GIS kota. Alat digital 
yang dikembangkan melalui 
ASEAN-Australia Smart Cities 
Trust Fund juga dapat membantu 
dalam memprioritaskan proyek-
proyek lintas sektor berdasarkan 
kapasitas keuangan. 

Pemerintah kota juga dapat 
bermitra dengan masyarakat 
di kawasan kumuh, Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM), 
dan lembaga akademis untuk 
mengidentifikasi lahan yang 
tersedia. Model perakitan 
lahan berbasis masyarakat ini 
diujicobakan di Kota Makassar 
melalui Program RISE (diuraikan di 
bagian 2.5.3).
  

3.3 KEUANGAN 

Seperti pemerintah kabupaten 
lainnya, Kota Makassar memiliki 
otonomi terbatas untuk 
meningkatkan pendapatan 
asli daerah untuk membiayai 
pemberian layanan dan dengan 
demikian sangat bergantung 
pada transfer antar pemerintah. 
Dengan prioritas pemerintah 
pusat saat ini untuk investasi 
transformatif di tingkat kota dari 
pada perbaikan permukiman 

kumuh,3 pemerintah kabupaten 
mungkin mengalami kekurangan 
dalam transfer antar pemerintah 
yang dapat digunakan untuk 
perbaikan kawasan kumuh  

Untuk menghindari potensi 
keterbatasan fiskal ini, 
pemerintah Kota Makassar 
telah mengembangkan dan 
meningkatkan Program Lorong 
Garden dan upaya perbaikan 
kawasan kumuh serupa dengan 
mendorong inisiatif yang dipimpin 
oleh masyarakat. Misalnya, 
untuk mendorong kesadaran 
dan partisipasi warga dalam 
pengelolaan sampah, Kota 
Surabaya mengadakan kompetisi 
di seluruh kota dimana lingkungan 
yang akan menjadi pemenang 
akan diberikan hadiah uang 
tunai untuk melakukan perbaikan 
lingkungan termasuk pengelolaan 
sampah dan penanaman pohon. 
Lebih dari 2.700 LSM lokal juga 
mensponsori kegiatan pelatihan 
dan peningkatan kapasitas 
bagi warga yang tinggal di 
kawasan tersebut, sehingga 
menciptakan gerakan berskala 
kota terkait pengelolaan sampah. 
Tergantung pada permintaan 
warga, Pemerintah Kota Makassar 
juga dapat secara bertahap 
memperkenalkan intervensi 
perumahan dan infrastruktur ke 
dalam Program Lorong Garden, 
untuk menciptakan model 
perbaikan kawasan kumuh yang 
lebih kuat yang tidak terlalu 
bergantung pada pembiayaan 
pemerintah pusat.

2. Pemerintah Kota Makassar. 2015. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2015-2035. Kota Makassar.

3. Berdasarkan wawancara dengan mitra pemerintah pusat.
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