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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Permukiman 

1. Pengertian rumah 

 Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal 

yang layak huni, Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 

penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. (Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat No.02 Tahun 2016) 

 Rumah tinggal dapat diartikan sebagai tempat tinggal yang memiliki 

berbagai fungsi untuk tempat hidup manusia yang layak. (Tias,2018) 

2. Perumahan  

 Perumahan adalah kumpulan Rumah yang berada di perkotaan maupun 

perdesaan, yang di di fasilitasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

dalam pemenuhan rumah yang layak huni. (Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat No.02 Tahun 2016) 

 Definisi perumahan juga diutarakan oleh muta’ali dan arif (2016) yaitu 

kelompok rumah yang di lengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 

3. Permukiman 

 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 
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Kawasan Perdesaan. (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02 

Tahun 2016) 

 Muta’ali dan Arif (2016) juga mengutarakan pendapat mereka tentang 

permukiman, permukiman adalah semua bentukan secara buatan maupun alami 

dengan segala perlengkapan yang di pergunakan oleh manusia baik secara 

individu maupun menetap di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang 

melengkapinya.  

 Menurut Finch (1957) dalam Rindarjono (2012:19) settlement atau 

permukiman adalah kelompok tempat tinggal manusia, yang mencakup 

fasilitasnya seperti bangunan rumah serta jalur jalan,dan fasilitas lain yang di 

gunakan sebagai sarana pelayanan manusia. 

 Hudson (1970) dalam Rindarjono (2012:19) memberikan istilah settlement 

dengan dua arti yang berbeda tetapi saling berkaitan, yakni “permukiman” yang 

mengacu ke migrasi penduduk ke daerah baru dan bertempat tinggal, dan 

“permukiman” yang mengacu ke arti  kelompok-kelompok bangunan rumah 

tempat tinggal manusia. 

 Menurut Zee (1979) dalam Rindarjono (2012:20) settlement adalah 

penduduk yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah, dari proses dan 

hasil dari bertempat tinggal.   

 Rindarjono (2012) mengungkapkan bahwa settlement adalah kelompok 

bangunan rumah dengan segala perlengkapannya,yang di gunakan manusia 

sebagai tempat tinggal secara menetap maupun sementara dalam rangka 

menyelenggarakan kehidupannya 
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 Dari konsep konsep pemikiran tentang permukiman tersebut, penulis 

menyimpulkan dari beberapa konsep menjadi satu mengenai 

permukiman,permukiman adalah suatu tempat tinggal baik individu ataupun 

kelompok yang menetap di suatu tempat yang memiliki kelengkapan sarana dan 

prasarana untuk dapat bertahan hidup atau menjalani hidup. 

 

4. Kampung Kota 

Kampung kota adalah suatu bentuk pemukiman di wilayah perkotaan yang 

khas Indonesia dengan ciri antara lain: penduduk masih membawa sifat dan 

prilaku kehidupan pedesaan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat, 

kondisi fisik bangunan dan lingkungan kurang baik dan tidak beraturan, kerapatan 

bangunan dan penduduk tinggi, sarana pelayanan dasar serba kurang, seperti air 

bersih, saluran air limbah dan air hujan, pembuangan sampah dan lainnya. 

(Heryati, 2008).  

Kampung Kota secara umum diketahui sebagai suatu pemukiman yang 

tumbuh di kawasan urban tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi 

kota 

5. Prasarana lingkungan permukiman 

 Dalam penjelasan dari sumber pustaka diatas menyinggung mengenai 

prasarana lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat yang ada setiap 

lingkungan perumahan maupun permukiman.dan di lingkungan permukiman 

diperlukan fasilitas fasilitas yang mampu mendukung kehidupan masyarakat 
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tersebut. Fasilitas fasilitas yang dibutuhkan dalam mendukung kehidupan seperti 

tersediaanya air bersih, penerangan, memperoleh kebutuhan pokok dan lain 

lainnya, pembuangan sampah atau pengelolaan sampah, akses transportasi, tempat 

berkumpul masyarakat dan lain sebagainya. 

 Prasarana lingkungan pemukiman juga terdapat di PermenPUPR No.02 

Tahun 2016 prasarana lingkungan pemukiman adalah kelengkapan dasar fisik 

Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat 

tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. 

 Menurut SNI 03-1733-2004 didalam Muta’ali dan arif(2016) terdapat 

beberapa jenis prasarana lingkungan yang harus tersedia di lingkungan yang harus 

tersedia di lingkungan permukiman yaitu : 

a. Prasarana jaringan jalan 

 Jalan merupakan suatu prasarana yang berupa suatu jaringan (Muta’ali dan 

arif, 2016). Jalan merupakan prasarana yang digunakan untuk mempermudah 

mobilitas antara masyarakat satu dengan yang lainnya dan dari suatu tempat  ke 

tempat lainnya   

 

b. Prasarana jaringan air bersih 

 Air merupakan kebutuhan vital manusia dalam memenuhi kehidupan 

sehari-hari seperti memasak, mencuci, mandi dan kebutuhan akan konsumsi air 

minum.air yang dibutuhkan dalahm pemenuhan kehidupan sehari hari manusia 

dengan menggunakan air yang bersih untuk rasa nyaman dalam memenuhi 

kehidupan sehari-hari. 
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c. Prasarana jaringan drainase 

 Jaringan drainase merupakan prasarana yang digunakan untuk 

mengalirkan air yang ada di permukaan tanah. Dari jaringan drainase ini dialirkan 

dari permukaan tanah menuju penerima air atau tempat peresapan buatan.  

 

d. Prasarana pengolahan sampah 

 Aktivitas manusia dalam beraktivitas sehari-hari menghasilkan berbagai 

macam sampah, sampah dari aktivitas adalah bekas dan yang di buang oleh rumah 

tangga tersebut. Sampah perlu dikelola agar tidak menimbulkan kotor di suatu 

lingkungan 

e. Prasarana jaringan air limbah 

 Air limbah ialah limbah cair yang berasal dari air buangan atau air bekas. 

Air limbah yang biasanya dari permukiman ialah air limbah dari kebiasaan sehari-

hari seperti kebiasaan buang air kecil dan besar, mandi serta kebutuhan manusia 

akan memasak atau kebutuhan di dapur. 

 

6. Sarana dan fasilitas lingkungan 

 Sarana merupakan segala sesuatu yang di gunakan sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Terdapat beberapa sarana yang sangat di perlukan 

masyarakat dan harus tersedia di lingkungan permukiman menurut SNI 03-1733-

2004 didalam Muta’ali dan arif(2016), yaitu : 

a. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum  

b. Sarana pendidikan dan pembelajaran 
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c. Sarana kesehatan 

d. Sarana peribadahan 

e. Saana perdagangan dan niaga  

f. Sarana kebudayaan dan rekreasi,serta 

g. Sarana ruang terbuka,taman, dan lapangan olahraga 

 

B. Permukiman Kumuh 

 Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas 

fungsi sebagai tempat hunian, permukiman kumuh juga permukiman yang tidak 

layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang 

tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi 

syarat. (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02 Tahun 2016) 

 Prasad dan Gupta (2016) menjabarkan pengertian pemukiman kumuh, 

permukiman kumuh adalah bagian dari kota yang mungkin tidak layak huni baik 

karena struktur yang ada sudah tua dan bobrok, selain itu penduduk yang terlalu 

padat serta kurangnya fasilitas infrastruktur yang ada dan lingkungan rumah yang 

tidak sehat. 

 Menurut Rindarjono (2012) permukiman kumuh merupakan permukiman 

dengan rumah yang memiliki kondisi hunian masyarakat kawasan tersebut sangat 

buruk. Tidak sesuainya rumah maupun sarana dan prasarana yang ada dengan 

standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan tinggi, kaidah 

kesehatan persyaratan rumah yang tidak sesuai dan di abaikan, kebutuhan sarana 

air yang kurang memadai, persyaratan kelengkapan prasarana seperti sanitasi, 
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jalan lingkungan, drainase yang sangat buruk, ruang terbuka yang hampir tidak 

ada serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya yang tidak mendukung. 

 Permukiman kumuh merupakan kualitas keadaan lingkungan yang tidak 

layak huni, dengan ciri-cirinya yaitu terbatasnya luas lahan namun kepadatan 

bangunan lingkungannya sangat tinggi, rawan terhadap penyakit sosial dan 

penyakit lingkungan, serta rendahnya kualitas bangunan, prasarana lingkungan 

yang tidak memadai dan membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan 

penghuninya (Niken, 2014) 

C. Indikator Permukiman Kumuh 

 Indikator-indikator mengenai kawasan kumuh menurut Muta’ali dan 

arif(2016) antara lain: 

1. Kurangnya pelayanan dasar 

 Dalam hal ini,di kawasan permukiman kumuh memiliki keterbatasan atau 

malah tidak adanya  pelayanan dasar seperti sistem pengelolaan sampah, sumber 

air bersih, sanitasi, jaringan listrik dan drainase. 

2. Rumah tidak layak huni  

 Kondisi rumah tidak layak huni adalah kondisi rumah yang dibangun 

dengan material yang tidak permanen dan atapyg tidak sesuai, lantai yang tidak 

keras dan dinding atau sekat dibuat dari bambu/triplek. 

3. Permukiman dengan tingkat kepadatan yang tinggi 

 Kepadatan yang di maksud dalam hal ini adalah jumlah bangunan yang 

terdapat di suatu area dalam suatu lingkup permukiman. 
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 Menurut Socki (1993) dalam Rindarjono (2012) kepadatan bangunan 

permukiman kumuh ditinjau dari Kepadatan bangunan  mencapai 250 atau lebih 

rumah per hektarnya. 

1. Lokasi yang beresiko dan kondisi hidup yang tidak sehat 

 Biasanya kawasan kumuh ditandai dengan kondisi penduduk yang kurang 

atau sampai tidak sehat.ditinjau dari kesehatan lingkungan permukimannya tidak 

memenuhi standar yang mengakibatkan rentan terkena penyakit. kawasan yang 

terbangun secara ilegal  lokasinya memiliki resiko terhadap keselamatan, 

kesehatan penghuninya, seperti kawasan sempadan sungai,kawasan dekat tanah 

longsor yang beresiko mengancap kehidupan masyarakat yang bertingal di tempat 

tersebut (Muta’ali dan arif,2016) 

2. Ketiadaan jaminan hak bermukim 

 Kawasan permukiman kumuh berdiri dengan langsung tiba tiba dan ilegal 

menyebakan rasa ketidakamanan dalam hak untuk bermukim di tempat yang 

dilarang ditempati/ilegal, sehingga terjadinya kecemasan dalam bermukim. 

 Karena sejatinya permukiman yang spontan serta ilegal tidak mengkaji 

dampak yang akan ditimbulkan karena terbentuknya permukiman yang 

dilarang/ilegal. 

 Oleh karena itu permukiman permukiman yg ilegal di tegakkan untuk 

menjaga ekosistem yang ada di kota sehingga ekosistem yang ada di kota terjaga 

dan masyarakat di kota akan merasakan tenan 
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D. Penyebab Perkembangan Permukiman Kumuh 

 Penyebab kawasan permukiman kumuh diungkapkan juga oleh astuti 

(2004) dalam Rindarjono (2012:65) Muta’ali dan arif(2016:63) dia menyebutkan 

kawasan permukiman kumuh mengalami peningkatan jumlah permukiman kumuh 

tersebut yang beraada di kota disebabkan oleh :  

1. Faktor ekonomi yakni krisis ekonomi dan kemiskinan 

2. Faktor bencana seperti gunung meletus,banjir,tanah longsor maupun bencana 

akibat perang atau pertikaian antar suku 

 Muta’ali(2006) dalam Muta’ali dan arif (2016:62) dalam  menyebutkan, 

jika dikaji kerawanan lokasi permukiman kumuh terhadap kecenderungan 

kawasan menjadi kumuh  terdapat dua faktor utama yang menjadi pendorong 

kawasan akan menjadi kumuh. Faktor faktor tersebut adalah faktor management 

kawasan dan faktor penarik ekonomi. Biasanya untuk kawasan kumuh menempati 

lokasi di lahan lahan pemerintahan management kawasan tersebut tidak terdefinisi 

dengan jelas, ditinjau dari tata ruang kota, lahan lahan tersebut sangat keras 

dilarang unuk berdirinya permukiman atau merupakan kawasan ilegal. Lokasi 

permukiman yang rawan menjadi kawasan kumuh adalah ruang ruang terbuka 

hijau, lahan lahan kosong milik pemerintah yang berada di kawasan perumahan, 

Selain itu juga kawasan kumuh berdiri di kawasan perumahan yang berkembang 

secara continue namun seiring sarana dan prasarana tidak sebanding dengan 

pertumbuhan penduduk yang ada sehingga menimbulkan perluasan dan ruang 

terbuka semakin sempit sehingga timbul kondisi kumuh. Lokasi lain yang 

berpotensi menjadi kawasan kumuh adalah kawasan yang memiliki faktor penarik 
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dari faktor perekonomian. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti pasar,terminal/stasiun,pertokoan 

dan perkantoran. 

 Rindarjono (2012) mengungkapkan penyebab perkembangan permukiman 

kumuh ditandai dengan beberapa faktor faktor yang memicu perkembangan 

permukiman kumuh tersebut,yakni karena faktor ekonomi,geografi dan psikologi 

 Goswami dan Manna (2013) menyebutkan Perubahan lingkungan menjadi 

kumuh didorong oleh banyak faktor termasuk pertumbuhan ekonomi, 

pertumbuhan penduduk, urbanisasi, intensifikasi pertanian, meningkatnya 

penggunaan energi dan transportasi. 

 Dari sekian pendapat mengenai penyebab perkembangan permukiman 

kumuh penulis memberi pendapat juga tentang penyebab perkembangan 

permukiman kumuh adalah pertambahan penduduk, kemiskinan, dan terbatasnya 

lahan yang tersedia. 

 

E. Tipologi permukiman kumuh  

 lingkungan permukiman kumuh dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) 

tipologi permukiman kumuh (Ditjen Perumahan dan Permukiman; 2002) Masing-

masing tipologi memiliki karakter khas yang memberi corak kehidupan 

lingkungan permukiman tersebut. Beberapa tipologi permukiman kumuh tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1. Permukiman kumuh nelayan merupakan permukiman kumuh yang 

terletak di luar arena antara garis pasang tertinggi dan terendah, dengan 
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bangunan-bangunan yang langsung bertumpu  pada tanah, baik itu 

bangunan rumah tinggal atau bagunan lainnya. Rata-rata lokasinya ditepi 

pantai.  

2. Permukiman kumuh dekat pusat kegiatan sosial ekonomi. Merupakan 

permukiman kumuh yang terletak di sekitar pusat-pusat aktifitas sosial-

ekonomi. Seperti halnya lingkungan industri, sekitar pasar tradisional, 

pertokoan, lingkungan pendidikan/kampus, sekitar obyek-obyek wisata 

dan  pusat-pusat pelayanan sosial-ekonomi lainnya. 

3. Permukiman kumuh pusat kota merupakan permukiman kumuh yang 

terletak di tengah kota (urban core), yang sebagai permukiman lama atau 

kuno atau tradisional. Permukiman yang dimaksud disini adalah 

permukiman yang dahulu merupakan permukiman yang diperuntukkan 

bagi hunian kalangan menengah ke bawah. 

4. Permukiman kumuh pinggiran kota merupakan permukiman kumuh yang 

berada di luar pusat kota (urban fringe), yang ada pada umumnya 

merupakan permukiman yang tumbuh dan berkembang di pinggiran kota 

sebagai konsekuensi dari perkembangan kota, perkembangan  penduduk 

yang sangat cepat serta tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota 

yang sangat tinggi. 

5. Permukiman kumuh daerah pasang surut merupakan permukiman kumuh 

yang terletak didaerah antara garis pasang tertinggi dan terendah yang 

secara berkala selalu terendam air pasang, dengan sebagian besar tipe 

bangunan yang ada baik itu bagunan rumah tinggal maupun  bangunan 

Kajian Karakteristik Pemukiman…, Agung Pri Aji, FKIP UMP, 2018



16 
 
 

lainnya adalah tipe panggung. Jalan penghubung antara bangunan yang 

satu dengan bangunan lainnya adalah jalan titian. Karakter lain yang 

cukup menonjol adalah perletakan dermaga atau tempat menambak 

perahu yang  berdekatan dengan permukiman.  

6. Permukiman kumuh daerah rawan bencana merupakan permukiman 

kumuh yang terletak didaerah rawan bencana alam, khususnya tanah 

longsor, gempa bumi dan banjir. 

7. Permukiman kumuh tepian sungai merupakan permukiman kumuh yang 

berada di diluar Garis Sempadan Sungai (GSS). 

 

F. Karakteristik Permukiman kumuh  

 Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek seperti status (kepemilikan) tanah, 

letak/kedudukan lokasi, kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, 

tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, 

ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Adapun menurut Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat No.02 Tahun 2016 didalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO.02/PRT/M/2016 mengenai 

karakteristik permukiman kumuh sebagai berikut: 

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman, yang mengalami 

degradasi kualitas; 

2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, memiliki kepadatan tinggi dan 

tidak teratur; 
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3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan 

prasarana ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu: 

a. Jalan Lingkungan, 

b. Drainase Lingkungan, 

c. Penyediaan Air Bersih/Minum, 

d. Pengelolaan Persampahan, 

e. Pengelolaan Air Limbah, 

4. Kriteria Status Tanah 

Kriteria status tanah meliputi: 

a. Status pemilikan lahan kawasan perumahan permukiman. 

b. Status sertifikat tanah yang ada. 

Judohusodo (1991), mendefinisikan karakteristik permukiman kumuh dari 

fenomena pendudukan, yakni : 

1. rendahnya kualitas kehidupan permukiman kumuh di tandai dengan tingginya 

angka kepadatan berkisar antara 350-1250 jiwa per hektar 

2. Kepadatan bangunan juga cukup tinggi hingga mencapai 250 atau lebih 

rumah per hektarnya. 

3. Ukuran bangunan yang kecil kecil antara 25 meter persegi dan sampai kurang 

dari angka tersebut 

4. Tata letak yang tidak teratur 

5. Sanitasi jelek serta kualitas bangunan yang jelek 

6. ukuran luas kampung 15-120 hektar.  
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7. dari seluruh bangunan rumah yang ada 60-70% ditempati oleh pemilik, 30-

40% disewakan, sistem sewanya dihuni oleh beberapa orang/satu keluarga 

dalam satu kamar. 

  

Muta’ali (2006) dalam Muta’ali dan arif(2016), menjabarkan mengenai hasil 

observasinya bahwa ciri ciri permukiman kumuh yang menonjol dan perlu di 

perhatikan adalah sebagai berikut : 

a. Rumah beratap dengan kondisi yang buruk 

b. Rumah tanpa jendela/ventilasi udara 

c. Tidak terdapatnya pembagian ruang/kamar sesuai dengan 

peruntukannya 

d. Dinding dan laintai telah lapuk 

e. Tidak memiliki jamban 

f. Berada pada lingkungan permukiman dengan sanitasi jelek  

g. Kepala rumah tangga bekerja pada penghasilan yang rendah 

 

G. Penelitian Yang Relevan 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No

. 
Nama (Tahun) Judul Metode Hasil 

1. Niken Fitria dan 

Rulli Pratiwi 

Setiawan(2014) 

Identifikasi 

Karakteristik 

Lingkungan 

Permukiman 

Kumuh di 

Kelurahan 

Kapuk, 

Jakarta Barat 

Metode 

Pengumpulan 

data yang 

dilakukan pada 

proses 

identifikasi 

karakteristik 

permukiman 

kumuh di wilayah 

Pada permukiman 

kumuh ringan, 

keberadaan kegiatan 

ekonomi yang 

berada disekitarnya 

turut mempengaruhi 

karakter yang 

dimiliki oleh 

permukiman 
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No

. 
Nama (Tahun) Judul Metode Hasil 

studi merupakan 

hasil survei 

primer  

populasi nya di 

hitung 

menggunakan 

rumus Slovin 

 

tersebut. Pada 

permukiman kumuh 

sedang, umumnya 

kondisinya 

cenderung 

menengahi, Pada 

permukiman kumuh 

berat, ternyata 

terdapat 

kecenderungan 

bahwa semakin 

buruk tingkat 

kategori kumuhnya, 

semakin buruk pula 

kondisinya. 

2. Raisya 

Nursyahbani dan 

Bitta 

Pigawati(2015) 

Kajian 

Karakteristik 

Kawasan 

Permukiman 

Kumuh di 

Kampung 

Kota 

(Studi Kasus: 

Kampung 

Gandekan 

Semarang) 

Jenis penelitian 

yang digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah jenis 

penelitian 

kuantitatif 

deskripstif  

 

Kampung Gandekan 

termasuk dalam 

kategori kawasan 

yang memiliki 

tingkat kekumuhan 

rendah dan 

memiliki 2 (dua) 

jenis tipologi yakni 

Tipologi II (Tingkat 

Kekumuhan 

Sedang) dan 

Tipologi III 

(Tingkat 

Kekumuhan 

Rendah). 

 

 

 

3. Elpidia Agatha 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Tingkat 

Kekumuhan 

dan Pola 

Penanganann

ya(Studi 

Kasus: 

Kelurahan 

Keputih, 

Surabaya) 

identifikasi 

kawasan kumuh 

menggunakan 

metode skoring 

untuk 

mendapatkan 

klasifikasi 

tingkat 

kekumuhan 

hasil identifikasi 

lokasi yang 

menghasilkan dua 

tingkat kekumuhan 

di  Kelurahan  

keputih  yaitu, 

bukan kumuh dan 

kumuh ringan  
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No

. 
Nama (Tahun) Judul Metode Hasil 

4 Agung Pri 

Aji(2018) 

Kajian 

karakteristik 

masyarakat 

dan 

permukiman  

di Kampung 

sri rahayu 

kelurahan 

karangklesem 

kecamatan 

purwokerto 

selatan 

Penelitian survai 

dan analisis 

menggunakan 

analisis 

deskriptif 

kualitatif 

kuantitatif 

 

penghuni Kampung 

Sri Rahayu sebagian 

besar merupakan 

pendatang (urbanis) 

dan mereka 

sebagian besar 

bekerja dengan 

tanpa skill dan 

hanya 

mengandalkan 

fisik/tenaga , 

penghasilan mereka 

berada di bawah 

UMR Pemerintah 

Kabupaten 

Banyumas.  

tingkat kekumuhan 

di kampung Sri 

Rahayu ini 

tergolong dalam 

permukiman kumuh 

tingkat sedang. 

 

H. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Diagram alir kerangka pikir 

  

 

 

 

 

 

Kriteria 

Permukiman kumuh 
Permukiman  

 Karakteristik penghuni 

 Karakteristik hunian 

 Karakteristik sarana dan prasarana 

 Karakteristik tingkat kekumuhan 
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