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ABSTRAK 

Nama : A. Asyiva Rahma Pratiwi 

NIM 60800116058 

Judul : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 

Nelayan Suku Bajo Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone 

 

Kondisi kawasan Suku Bajo saat ini bangunan yang tidak teratur dan 

penyediaan sarana dan prasarana pendukung di permukiman nelayan ini untuk 

menunjang kegiatan-kegiatan masyarakat masih memprihatinkan, misalnya sistem 

persampahan masyarakat banyak yang membuang sampah langsung di laut atau 

lingkungan sekitar rumah karena tidak tersediaanya pewadahan sampah, kualitas 

jalan yang buruk, dan sistem air limbah yang mencemari lingkungan. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui tingkat kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat 

permukiman nelayan Suku Bajo dengan menggunakan analisis perbandingan 

Standar Pelayanan Mnimum (SPM) No.534/KPTS/M/2001 dengan kondisi 

eksisting . Hasil dari penelitian ini dibutuhkan prasarana sistem pengeloaan air 

limbah kimunal; perbaikan dan pemeliharaan drainase yang rusak; penambahan 

unit MCK umum; tangga di setiap titik tempat penambatan perahu; perbaikan dan 

pemeliharaan jalan, dan konsep yang diperlukan berupa penataan fisik dan non 

fisik.  

Kata Kunci : Suku Bajo, Sarana dan Prasarana, Permukiman Nelayan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai lebih dari 17.000 

pulau danwilayah pantai sepanjang 80.000 km atau dua kali keliling bumi 

melalui katulistiwa. Wilayah pantai ini mrupakan daerah yang sangat 

intensif yang dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, seperti sebagai 

kawasan pusat pemerintah, permukiman, industri, pelabuhan, pertambakan, 

pertanian, perikanan tangkap, pariwisata, dan sebagainya (Bambang 

Triatmojo, 2006 : 1). 

Pelaksanaan pembangunan saat ini merupakan kegiatan atau 

program yang dilakukan untuk meningkatkan derajat hidup dan 

kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tersebut tentunya 

dilakukan tidak hanya di daerahperkotaan saja tetapi pada perdesaan dan 

bahkan pada daerah kepulauan yang terpencil sekalipun, hal itu dilakukan 

dengan harapan dapat terciptanya pembangunan yang merata untuk seluruh 

lapisan masyarakat. 

Pembangunan Indonesia berbasis kalautan memberi arahan dalam 

pendayagunaan sumberdaya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan, 

pemerataan kesejahteraan, dan terpeliharanya dukung ekosistem pesisir dan 

laut secara seimbang. Mengingat sumberdaya kelautan di Indonesia ini 

sangat berlimpah dan mejadi incaran semua pihak baik element masyarakat, 

pemerintah, swasta, dll. karena mampu memberikan 



2 
 

 

 

 

kontribusi yang sangat baik untuk pertumbuhan negeri ini. Namun tidak sedikit juga 

yang memanfaatkannya dengan menggunakan kekayaan tersebut hanya untuk 

kepentingan diri sendiri dan jika dibiarkan terus menerus tentu akan menurunkan 

tingkat produktivitas sumberdayakelautan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah 

SWT dalam Surah An-Nahl ayat 14(QS. an-Nahl/14:16) : 

 

 

 

 

 

 

 
Terjemahnya: 

 

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat 

memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan 

dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera 

berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari 

karuniaNya, dan supaya kamu bersyukur”.  

 
 

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita sebagai 

manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya laut, karena laut memiliki banyak 

potensi yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi semua orang. 

Secara umum penduduk wilayah pesisir sangat tinggi dengan berbagai 

aktivitasnya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat pesisir antara lain 

seperti kegiatan perikanan, pengembangan kawasan mangrove, industri, 

permukiman, kawasan rekreasi dan lain sebagainya (Marfai, 2005 dalam Muh Aris, 

Esti, Annisa, 2015 : 13). Daerah pesisir banyak digeluti oleh nelayan. 

Kondisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan Menggambarkan potensi 

sumberdaya alam yang kaya, baik di darat maupun di laut. Pemda Sulawesi Selatan 
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bertanggung jawab mengelola wilayah laut dan pesisir seluas kurang lebih 

 

60.000 km
2
 dan jika ditinjau dari konteks pesisir maka luas sumberdaya 

alami yang dimanfaatkan berupa kegiatan penangkapan ikan dan wisata 

(Khalik Abdi, 2013). 

Kabupaten Bone dengan garis pantai sepanjang 1.338 km, 

menjadikan daerah ini sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan 

yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar yaitu 

287.634,90 ton menurut data BPS Kabupaten Bone. Potensi perikanan 

tersebut ditunjang oleh adanya permukiman pesisir yang 

bermatapencaharian sebagai nelayan, salah satunya di Kelurahan Bajoe 

Kecamatan Tanete Riattang Timur. Kawasan permukiman ini terletak 

disekitar Pelabuhan Bajoe yang merupakan sebuah perkumpulan nelayan 

pesisir pantai Teluk Bone. Dari segi historis, kawasan merupakan wilayah 

permukiman khusus yang awalnya didiami oleh Suku Bajo yang terkenal 

sebagai pelaut yang berpindahpindah dan kemudian menetap dikawasan ini, 

dan banyak berinteraksi dengan sukusuku lainnya khususnya Suku Bugis 

yang merupakan komunitas asli di Kabupaten Bone (Hamka, 2017). 

Departemen Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya mengemukakan 

bahwa permukiman nelayan merupakan permukiman yang terdiri atas 

satuan-satuan perumahan yang memiliki berbagai sarana dan prasarana 

yang mendukung kehidupan dan penghidupan penduduknya, khususnya 

dikaitkan dengan kegiatankegiatan eksplorasi ikan dan pengelolaan ikan. 

Sarana yang dimaksud ialah sarana kesehatan, pendidikan, perdagangan, 
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sosial, tempat penjemuran ikan, TPI, dan adapun prasarana yang dimaksud 

ialah dermaga, tambatan perahu, MCK, tanggul, jaringan listrik, jaringan 

jalan, jembatan, jaringan air bersih dan air limbah, drainase, dan 

persampahan. 

Permukiman nelayan suku bajo ini bisa dikatakan termasuk dalam 

wilayahyang sangat tidak teratur dan kumuh. Berdasarkan data dari Dinas 

Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman membagi wilayah ini dalam 6 

blok yaitu blok A, B, C, D, E dan F dan dibagi dalam dua kelompok yaitu 

wilayah permukiman yang berada pada tingkat kekumuhan yang tinggi dan 

wilayah dengan tingkat kekumuhan yang rendah. Khususnya untuk blok D 

yang merupakan bagian wilayahpermukiman nelayan Masyarakat Bajo. Di 

wilayah ini jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain hampir tidak 

diantarai. Bahkan ketidakteraturan di wilayahini bisa tergambar juga dari 

posisi beberapa rumah yang tidak memiliki akses yang memadai untuk 

sampai di depan rumah, atau tidak ada jalan umum di depannya. Ketidak 

teraturan pada wilayah ini terjadi dikarenakan oleh kondisi wilayah yang 

memang bukan berada pada fungsi seharusnya, yaitu tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bone. Dengan kondisi demikian 

komitmen penanganan dari Pemda Kabupaten Bone tinggi di wilayah ini, 

seperti dalam RPI2JM Bidang Keciptakaryaan Kabupaten Bone Tahun 2015 

menyatakan bahwapeningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh 

perkotaan tertuju pada beberapa desa/kelurahan salah satunya di Kelurahan 

Bajoe di Kecamatan Tanete Riattang Timur sebagai prioritas utama dalam 
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pembangunan strategis kawasan perkotaan di Kabupaten. Yang dilakukan 

dengan peningkatan infrastruktur permukiman, seperti pembangunan 

prasarana jaringan jalan lingkungan,peningkatan pelayanan air minum, 

pembangunan sistem pengelolaan limbah/ sanitasi lingkungan, serta 

pengelolaan persampahan. 

Dilihat dari kondisi bangunan yang tidak teratur dan penyediaan 

sarana dan prasarana pendukung di permukiman nelayan ini untuk 

menunjang kegiatan- kegiatan masyarakat masih memprihatinkan, misalnya 

sistem persampahan masyarakat banyak yang membuang sampah langsung 

di laut atau lingkungan sekitar rumah karena tidak tersediaanya pewadahan 

sampah, kualitas jalan yang buruk, dan sistem air limbah yang mencemari 

lingkungan. Sehingga guna mengetahui tingkat kebutuhan sarana dan 

prasarana masyarakat permukiman nelayan Suku Bajo, peneliti bermaksud 

mengadakan penelitian yang berjudul Ketersediaan Sarana dan 

Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku Bajo Kelurahan Bajoe 

Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ada 

dalamkawasan studi ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman 

Nelayan di Kelurahan Bajoe? 

2. Bagaimana Model Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman 

Nelayan Kelurahan Bajoe? 



6 
 

 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman 

nelayan Kelurahan Bajoe. 

b. Mengetahui bagaimana konsep penanganan sarana 

prasarana permukiman nelayan Kelurahan Bajoe. 

D. Manfaat Penelitian 
 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

 

1. Memberikan wawasan keilmuan kepada peneliti dalam 

pengembangan sarana dan prasarana permukiman khususnya 

pada permukimannelayan. 

2. Memberi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone 

 

3. Menjadi acuan / refrensi untuk penelitan selanjutnya. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Ruang Lingkup wilayah 

 

Lokasi studi yang menjadi obyek penelitian ini adalah 

permukiman nelayan di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang 

timur Kabupaten Bone. 

2. Ruang Lingkup Materi 

 

Ruang lingkup materi dititik beratkan pada kajian ketersediaan 

saranadan prasarana dasar permukiman nelayan di Kelurahan Bajoe 

Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. 
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F. Sistematika Pembahasan 

 

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengurut data sesuai 

dengantingkat kebutuhan dan kegunaannya, sehingga semua aspek yang 

dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis dalam 

studi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan, lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 

Mengemukakan tentang, permukiman nelayan dan karakteristik masyarakat 

nelayan suku Bajo, standar prasarana dan sarana permukiman nelayan serta 

undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 

Mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisa, definisi 

operasional, dan kerangka berpikir. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini berisi tentang uraian gambar umum wilayah permukiman 

Nelayan Suku Bajo dan hasil analisis. 

BAB V : PENUTUP 

 

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dan saran. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Wilayah dan Permukiman 

 

Pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (UU Penataan 

Ruang RI No. 26 Tahun 2007), wilayah adalah sebagai unit geografis 

dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah 

tersebut satu sama lain saling beinteraksi secara fungsional. Sehingga 

batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali 

bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen 

biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk- 

bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan 

interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di 

dalamsuatu batasan unit geografis tertentu. 

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 awasan pedesaan (UU No. 1 Tahun 2011 Tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman),sedangkan dalam (UU No. 4 Tahun 

1992) Permukiman adalah sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupunpedesaan yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 
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dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

Dikutip dalam Muta’ali, Luthfi (2016:46), Beberapa konsep yang 

menyangkut permukiman, menurut Finch (1957) settlement atau 

permukiman adalah kelompok satuan bangunan rumah, jalur jalan, dan 

fasilitas lain yang digunakan sebagai saranapelayanan manusia tersebut. Dari 

batasan tersebut jelas bahwa permukiman bukanhanya kelompok bangunan 

tempat tinggal tetapi juga di dalamnya termasuk semuasarana dan prasarana 

penunjang kehidupan penghuninya. 

Dari beberapa pengertian mengenai permukiman diatas, maka 

permukiman pada dasarnya alam merupakan unsur dasar dari permukiman, 

di dalam itulah diciptakan lindungan seperti rumah dan gedung lainnya 

sebagai tempat tinggal manusia serta berbagai kegiatan lain dan jejaring 

(jalan, jaringan utilitas) yang memSaranai hubungan antar sesama maupun 

unsur yang satu dengan yang lainnya. 

B. Pengertian Permukiman Nelayan 

 

Secara umum permukiman nelayan dapat digambarkan sebagai 

suatu permukiman yang sebagian besar penduduknya merupakan 

masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Sedangkan pekerjaan 

nelayan itu sendiri adalah pekerjaan yang memiliki ciri utama adalah 

mencari ikan di perairan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan, 

perumahan kawasan nelayan untuk selanjutnya disebut kawasan nelayan 
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adalah perumahan kawasan khusus untuk menunjang kegiatan fungsi 

kelautan dan perikanan. 

Arti kata nelayan terbagi dalam dua pengertian nelayan (ST. Khadija, 

2013) 

 

yaitu : 

 

1. Nelayan sebagai subyek/orang; merupakan sekelompok masyarakat 

manusia yang memiliki kemampuan serta sumber kehidupan 

2. Nelayan sebagai predikat/pekerjaan; suatu sumber penghasilan 

masyarakatyang berkaitan erat dengan sektor perikanan dan perairan 

(laut dan sungai). 

Permukiman nelayan adalah merupakan lingkungan tempat tinggal 

dengan sarana dan prasarana dasar yang sebagian besar penduduknya 

merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan 

memiliki akses dan keterikatan erat antara penduduk permukiman nelayan 

dengan perairan sebagai tempat mereka mencaru nafkah, meskipun 

demikian sebagian dari mereka masih terikat dengan daratan. 

Secara umum permukiman nelayan dapat digambarkan sebagai suatu 

permukiman yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat 

yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Sedangkan pekerjaan nelayan itu 

sendiri adalah pekerjaan yang memiliki ciri utama adalah mencari ikan di 

perairan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 

RI No. 15 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan 

pengembangan kawasan nelayan, perumahan kawasan nelayan untuk 

selanjutnya disebut kawasan nelayan adalah perumahan kawasan khusus 
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untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan danperikanan. 

 

Pada perkembangan kampung-kampung nelayan berkembang 

semakinpadat dan tidak tertib karena pertumbuhan penduduk alami dan 

urbanisasi. Kriteriafisik lingkungan kawasan permukiman nelayan sebagai 

berikut : (Departemen Pekerjaan Umum, 2006) 

1. Tidak berada pada daerah rawan bencana 
 

2. Tidak berada pada wilayah sempadan pantai dan sungai 

 

3. Kelerengan 0-25% 

 

4. Orientasi horizontal garis pantai >60
o
 

 

5. Kemiringan dasar pantai: terjal-sedang 

 

6. Kemiringan dataran pantai: bergelombang-berbukit 

 

7. Tekstur dasar perairan pantai: kerikil – pasir 

 

8. Kekuatan tanah daratan pantai: tinggi 

 

9. Tinggi ombak signifikan: kecil 

 

10. Fluktuasi pasang surut dan arus laut: kecil 
 

11. Tidak berada pada kawan lindung 

 
12. Tidak terletak pada kawasan budidaya penyangga, seperti kawasan 

mangrove. 
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Dari berbagai parameter tentang permukiman dan karakteristik nelayan 

dapat dirumuskan bahwa permukiman nelayan merupakan suatu lingkungan 

masyarakat dengan sarana dan prasarana yang mendukung, dimana masyarakat 

tersebut mempunyai ketertarikan dengan sumber mata pencaharian mereka sebagai 

nelayan (Syahrianti, 2013 dalam Tammara, dkk) 

Pendapat lain disampaikan oleh Departemen Pekerjaan Umum Bidang Cipta 

Karya tentang karakteristik permukiman nelayan adalah: 

1. Merupakan permukiman yang terdiri atas satuan-satuan perumahan yang 

memiliki berbagai sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan dan 

penghidupan penghuninya. 

2. Berdekatan atau berbatasan langsung dengan parairan, dan memiliki akses yang 

tinggi terhadap kawasan perairan.  

3. 60% dari jumlah penduduk merupakan nelayan, dan pekerjaan lainnya yang 

terkait dengan pengelolaan dan penjualan ikan. 

4. Memiliki berbagai sarana yang mendukung kehidupan dan penghidupan 

penduduknya sebagai nelayan, khususnya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan 

ekplorasi ikan dan pengelolaan ikan. 

Kawasan permukiman nelayan tersusun atas satuan-satuan lingkungan 

perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang sesuai dengan 

besaran satuan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kwasan 

perumahan nelayan haruslah mempunyai ataupun memenuhi prinsipprinsip layak huni 

yaitu memenuhi persyaratan teknis, persyaratan administrasi, maupun persyaratan 

lingkungan.
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Dari berbagai parameter tentang permukiman dan karakteristik nelayan 

dapat dirumuskan bahwa permukiman nelayan merupakan suatu lingkungan 

masyarakat dengan sarapa dan prasarana yang mendukung, dimana masyarakat 

tersebut mempunyai keterikatan denan sumber mata pencaharian mereka sebagai 

nelayan. 

C. Sarana Permukiman Nelayan 

 

Lingkungan permukiman yang sehat adalah lingkungan yang terdiri dari 

atas kumpulan rumah sehat yang teratur tata letaknya dan mempunyai prasarana 

dan sarana lingkkungan yang memadai, seperti jaringan jalan, saluran air limbah, 

MCK, sumber air bersih, pusat lingkungan, yaitu sekolah, kantor, puskesmas dan 

tempat peribadatan (Patandianan dan Zenaide, 2011). 

Berikut pemaparan yang termasuk dalam sarana permukiman nelayan 

dikutip dari berbagai sumber. Sarana permukiman nelayan dikutip dari Patandianan 

dan Toban meliputi: 

a. Sarana Kesehatan 

 

Lingkungan permukiman yang mempunyai penduduk 6.000 jiwa, perlu 

disediakan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, posyandu, fasilitas 

diletakan pada lokasi yang mudah terjangkau. (luas lahan puskesmas pembantu 

0,12 Ha/unit dan luas lahan posyandu 0,05 Ha/unit). 
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b. Sarana Pendidikan 

 

Taman kanak-kanak diperuntukkan bagi anak-anak usia 5–6 tahun minimal 

penduduk pendukungnya 1.000 jiwa. Lokasi sebaiknya berada ditengah-tengah 

kelompok masyarakat/keluarga dan digabung dengan tempat/taman bermain di 

RW atau RT. Radius pencapaian tidaklah lebih dari 500 meter (luas lahan 0,12 

Ha/unit). 

1) Sekolah Dasar untuk anak usia 6-12 tahun min. penduduknya 1.600 jiwa. 

lokasi sebaiknya tidak menyeberang jalan lingkungan dan masih di tengah 

kelompok keluarga, radius pencapaian maksimum 1.500 m. (luas lahan 0,27 

Ha/unit) 

2) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah untuk melayani anak-anak 

lulusan SD, dimana 3 unit sekolah dasar dilayani oleh 1 unit SLTP yang 

dapat dipakai pagi/sore minimum penduduk pendukungnya 4.500 jiwa, 

lokasinya dapat digabung dengan lapangan olahraga atau sarana pendidikan 

yang lain (luas lahan 0,27 Ha/unit). 

3) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah lanjutan dari SLTP, di mana 1 unit 

SLTP, dilayani oleh 1 unit SLTA. Minimum penduduk pendukungnya 

adalah 4.800 unit. (luas lahan 0,27 Ha/unit). 

c.  Sarana perdagangan 

 

Toko/warung untuk lingkungan permukiman yang mempunyai penduduk 

 

250 orang perlu disesuaikan fasilitas perbelanjaan terkecil. Selain sarana 

perdagangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dibutuhkan sarana perdagangan 

berupa toko yang berhubungan dengan kegiatan melaut. 
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d. Tempat pelelangan ikan. 

 

Adalah tempat jual beli ikan dengan sistem lelang. Kegiatan yang terjadi di 

tempat ini berupa menimbang ikan, menempatkan ikan pada keranjang-keranjang 

sesuai dengan jenis-jenisnya atau digelar di lantai siap untuk dilelang, pelelangan, 

lalu pengepakan dengan es untuk keranjang/peti ikan yang sudah laku. 

Adapun sarana permukiman nelayan dikutip dari Tato (2013), yaitu: 

 

a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

 

Tempat pelelangan ikan (TPI) adalah tempat jual beli ikan dengan sistem 

lelang dimana terdapat kegiatan menimbang, menempatkan pada 

keranjangkeranjang dengan jenis-jenisnya atau digelar di lantai siap untuk 

dilelang, kemudian pelelangan lalu pengepakan dengan es untuk keranjang/peti 

ikan yang sudah beku. Lokasi TPI sebaiknya dekat dengan dengan dermaga 

sehingga memudahkan pengangkutannya dari kapal-kapal. Kegiatan ini banyak 

menggunakan air, oleh karena itu sebaiknya dekat dengan air bersih kondisi 

saluran drainase di lokasi TPI harus baik agar air tidak tergenang sehingga tidak 

menimbulkan bau yang menyengat. 

b. Tambatan Perahu 

 

Tempat penambatan perahu adalah tempat perahu-perahu bersandar / parkir 

sebelum dan sesudah bongkar muat ikan. Biasanya berdekatan dengan TPI. 

Fungsi tambatan perahu sebagai tempat untuk mengikat perahu saat berlabuh 

dan tempat penghubung antara dua tempat yang dipisahkan oleh laut, sungai 

maupun danau. Terdapat dua tipe tambatan perahu terdiri dari: 



16 
 

 

 

1) Tambatan tepi, digunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup 

dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai. 

2) Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup 

landai, dibangun menjalar ketengah. 

D. Prasarana Permukiman Nelayan 
 

Prasarana permukiman nelayan dikutip dari Patandianan dan Tuban 

dalam Hilman (2016:21), meliputi : 

a. Dermaga 

 

Dalam lingkup kegiatan perikanan tingkat desa, dermaga merupakan 

tempat menyandarkan perahu saat istirahat dan tempat para nelayan mendaratkan 

ikan hasil tangkapannya untuk dijual atau dilelang. Prasarana ini biasanya dibuat 

dari konstruksi beton atau kayu. 

1) Syarat Umum 

 

a. Dalam keadaan pasang atau surut tempat pendaratan ikan harusdapat 

dilayani perahu, artinya bongkar muat tidak terganggu. 

b. Pantai/sungai tempat pendaratan ikan tidak cepat terjadi pendangkalan 

dan sekecil mungkin terkena erosi. 

c. Lalu lintas sekitar dermaga bebas dari gangguan badai dan banjir. 

 

d. Tempat pendaratan di sungai, perahu ukuran besar dapat memutar180 

derajat dan dapat bersandar dengan baik. 
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2) Syarat Peletakan 

 

a) Sedapat mungkin dekat dengan tempat pelelangan ikan (TPI) 

 

b) Sedapat mungkin dekat dengan perumahan nelayan 

 

c) Sedapat mungkin dekat dengan jalan raya 

 

d) Sedapat mungkin dekat dengan tempat kebutuhan nelayan 

 

e) Pantai atau sungai tempat dermaga harus cukup dalam 

 

3) Syarat Teknis 

 

a) Kontruksi harus kuat menahan beban kegiatan dan beban tambahan 

perlu. 

b) Bila terjadi banjir konstruksinya tidak berubah 
 

c) Mudah dikerjakan dan mudah pelaksanaannya 

 

d) Dapat dibuat dari konstruksi beton bertulang dan kayu tahan 

air/cuaca 

b. Tambatan Perahu 

 

Tambatan perahu adalah tempat perahu-perahu nelayan 

bersandar/parkir sebelum dan sesudah bongkar muat ikan. 

1) Syarat umum 

 

a) Sedapat mungkin berdekatan dengan dermaga 

 

b) Perahu dapat parkir dengan aman, ditinjau dari segi kelancaran 

antara lain yaitu tidak terganggu oleh lalu lintas perahu, kedalaman 

sungai/pantai cukup sehingga dalam keadaan pasang surut perahu 

tidak kandas, sirkulasi keluar masuk perahu harus baik dan 

disediakannya patok penambatan yang kuat sehingga perahu aman. 
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2) Syarat perletakan 

 

a) Sedapat mungkin berdekatan dengan tempat pendaratan, sehingga 

siap untuk bongkar muat di tempat pendaratan. 

b) Dekat dengan tempat pelelangan ikan dan pasar kebutuhan nelayan 

untuk melaut. 

c) Sungai/pantai harus cukup dalam, sehingga kalau terjadi pasang 

surut perahu tidak kandas. 

3) Syarat teknis 

 

a) Pada jasarak tertentu dibuat patok terbuat dari baja atau beton 

bertulang untuk menambatkan perahu, jumlahnya desusuaikan 

jumlah perahu nelayan yang akan parkir setiap harinya. 

b) Agar tempat penambatan perahu tidak rusak terburuk oleh 

perahuperahu, sebaiknya dibuat konstruksi penahan tebing yang 

dibuat dari kayu )turap) atau kode beton. 

c) Kalau pantainya landai, bisa dibuat dermaga penmabatan dari beton 

bertulang atau kayu. 

d) Konstruksi pokok penambatan perahu harus kokoh dan aman. 
 

4) Asumsi kebutuhan ruang parkir perahu yang dibutuhkan, didasarkan 

atas lebarnya perahu yang akan diparkir, dengan asumsi sebagi berikut: 

a) Ukuran perahu nelayan yang menangkap ikan disekitar pantai dan 

teluk, dengan lebar perahu 1 m panjang 5 m s/d lebar 2,5 m panjang 

104 m. 
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b) Ukuran perahu nelayan yang menangkap ikan dari pantai sampai 

ketengah laut berkisar antara, lebar 2,5 m panjang 10m s/d 3m 

panjang 16 m. 

c) Untuk satu perahu dibutuhkan satu patok penambatan dengan jarak 

1,5 m - 3,5 m. 

d) Jumlah patok tergantung dari jumlah perahu yang akan parkir. 
 

c. Tanggul dan pemecah gelombang 

 

d. Jaringan listrik harus dapat menjangkau seluruh areal permukiman 

 

e. Jaringan jalan 

 

1) Jalan lingkungan, yaitu jalan yang menghubungkan suatu kelompok 

rumah ke kelompok rumah yang lain, atau dari kelompok rumah ke 

fasilitas lingkungan atau menuju tempat sarana bekerja. 

a)  Ukuran jalan kendaraan : 

Satu arah: ROW = 4 - 5 Meter 

Pengerasan = 3 Meter 

Dua arah: ROW = 6 - 8 meter 

Pengerasan = 4 - 6 m Catatan: 

ROW : Right of way ( Daerah manfaat jalan ) 
 

b) Standar Pelayanan 

 

Untuk jalan 4 m setidak-tidaknya dapat melayani kurang lebih 70% 

bangunan rumah dan berjarak 3 meter ; pada umumnya jalan 

kendaraan dibatasi pada kedua sisinya dengan selebar 2 meter 

masing-masing ( termasuk saluran dan berm ) sehingga lebar 

ROWnya adalah 8 m. Untuk jalan 3 m setidak-tidaknya dapat 
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melayani kurang lebih 95 % bangunan rumah dan berjarak 5,5 m ; 

pada umumnya jalan kendaraan dibatasi pada kedua sisinya dengan 

daerah selebar 1 meter masing-masing (termasuk saluran dan berm) 

sehingga lebar ROW-nya adalah 5 m. Dalam beberapa kasus, jalan 

setapak 1,2 m bisa diganti jalan 1,8 m dengan lebar tambahan 0,6 m 

dikedua sisinya, sehingga menjadi 3 m. 

2) Jalan setapak, yaitu jalan yang menghubungkan antar rumah didalam 

kelompok perumahan nelayan secara konstruktif. Jalan ini tidak dapat 

dilalui oleh kendaraan beroda empat, hanya dapat dilalui oleh 

kendaraan bermotor dan becak. 

a) Ukuran jalan setapak o 1,5 m – 1,2 m jika mungkin ditambah jalur 

kerikil 0,5 m ( ± 20 % dari seluruh jalan setapak ). 

o Untuk saluran air dapat digunakan saluran terbuka tetapi harus 

diperhatikan kemiringannya. 

o Bahu jalan yang tidak dikeraskan bisa dimanfaatkan untuk 

tanaman peneduh atau taman. 

b) Standar Pelayanan 

 

Untuk jalan setapak 1,5 m – 1,2 m setidak-tidaknya dapat melayani 

95 % bangunan rumah dan harus berjarak 50 m dari jalan setapak. 

f. Jaringan air bersih 

 

Bisa memanfaatkan sumber air baku yang tersedia baik air tanah atau 

air permukaan melalui pembuatan sumur gali, sumur pompa tangan (SPT), 

saringan pipa resapan (SPR), penampungan air hujan (PAH), saringan pasir 
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lambat (SPL), instalasi pengolahan air (IPA), hidran umum (HU), terminal 

air (TA) dan sistem perpipaan / jaringan. 

g. Drainase 

 

Untuk menyalurkan air hujan serta dari setiap rumah yang berupa air 

limbah agar lingkungan perumahan bebas dari genangan air. Ukuran saluran 

drainase ditentukan berdasarkan kapasitas volume air yang akan ditampung 

dan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan serta daya resap tanah. 

Saluran drainase di bangun pada kiri kanan jaringan jalan, namun 

kadangkadang untuk menghemat biaya kadang-kadang saluran terdapat 

hanya di satu sisi. 

h. Persampahan 

 

Bak sampah harus dapat menampung jumlah sampah yang dihasilkan. 

Bak sampah dibuat dari bahan yang menjamin kebersihannya dan 

mempunyai penutup, sampah basah terpisah dengan sampah kering, 

pengangkutan dan pemusnahan sampah harus lancar dan tidak tinggal 

membusuk. Tempat pembuangan akhir dari sampah tersebut harus jauh dari 

lingkungan perumahan. 

Dikutip dari Tato (2013), Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu 

lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu kawasan permukiman 

nelayan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya, seperti : jaringan air 

bersih dan air limbah, jaringan drainase, jaringan persampahan, dan jaringan jalan. 

a. Jaringan Jalan 

 

Jaringan jalan merupaka prasarana pengangkutan (transportasi) yang 

memungkinkan sistem pencapaian dari suatu tempat ke tempat lain dalam 
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pergerakan arus manusia dan angkutan barang secara aman dan nyaman. 

Berdasarkan SNI 03-6967-2003, jaringan jalan adalah suatu prasarana 

perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk 

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas 

kendaraan, orang dan hewan. 

Menurut Adji Adisasmita (2010) prasarana jalan mempunyai peranan yang 

sangat besar dalam kehidupan manusia, dalam perekonomian dan 

pembangunan. Hampir seluruh kegiatan manusia dilakukan di luar rumah. 

Hampir seluruh kegiatan rumah tangga disuplai dari luar rumah. Kegiatan dan 

kebutuhan manusia, semuanya menggunakan transportasi jalan dan jasa 

pelayanan jalan, berarti prasarana jalan adalah sangat penting dan sangat besar. 

Jaringan jalan di kawasan perumahan menurut fungsinya adalah jalan lokal 

dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan sekunder. 

1) Jalan Lokal 

 

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan ratarata rendah, dan 

jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

2) Jalan Lingkungan 

 

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan 

rata-rata rendah. 

3) Jalan Setapak 
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Jalan yang menghubungkan antar rumah didalam kelompok perumahan 

nelayan secara konstruktif. Jalan ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan 

beroda empat, hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan becak. 

b. Jaringan Air Limbah / Air Kotor 

 

Limbah adalah air bekas buangan yang bercampur kotoran, air 

bekas/air limbah ini tidak diperbolehkan dibuang ke sembarangan / dibuang 

keseluruh lingkungan, tetapi harus ditampung kedalam bak penampungan. 

Limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga 

berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya. 

Dengan demikian air buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran 

umum. 

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi 

baik industri maupun domestik (rumah tangga). Dimana masyarakat 

bermukim, disanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, 

ada air kakus (black water), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas 

domestik lainnya (grey water). Air limbah domestik adalah air bekas yang 

tidak dapat digunakan lagi untuk tujuan semula baik yang mengandung 

kotoran manusia (tinja) atau dari aktifitas dapur, kamar mandi dan cuci 

dimana kuantitasnya antara 50-70 % dari rata-rata pemakaian air bersih 

(120-140 liter/orang/hari). 

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 

Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 

bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau 
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konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup,dan/atau 

dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup 

manusia serta mahluk hidup lainnya. 

Limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya 

dan atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, 

baik secara langsung atau tidak langsung dapat merusak dan atau 

mencemarkanlingkungan hidup dan atau membahayakan kesehatan 

manusia. 

Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang 

berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa 

kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan 

penanganan dan pengolahan khusus. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 

dibagi menjadi 3 bagian: 

1) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik yaitu limbah yang berasal dari 

kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, inhibitor korosi, pelarutan kerak, 

pengemasan dan lain-lain. 

2) Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan 

pembuangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi 

3) Limbah B3 dari sumber spesifik yaitu limbah B3 yang berasal dari sisa 

proses suatu industri atau kegiatan manusia. 

Menurut Sugiharto dalam Setiawan (2016), sumber asal air limbah 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Air Limbah Domestik (Rumah Tangga) 
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Sumber utama air limbah rumah tangga dari masyarakat adalah berasal 

dari perumahan dan daerah perdagangan. Adapun sumber lainnya yang 

tidak kalah pentingnya adalah daerah perkantoran/lembaga serta daerah 

fasilitas rekreasi. 

2) Air Limbah Non Domestik (Industri) 

 

Jumlah aliran air limbah yang berasal dari industri sangat bervariasi 

tergantung dari jenis dan besar kecilnya industri, pengawasan padaproses 

industri, derajat penggunaan air, derajat pengolahan air limbah yang ada 

untuk memperkirakan jumlah air limbah yang dihasilkan oleh industri 

yang tidak menggunakan proses basah diperkirakan sekitar 50 

m3/ha/hari. 

c. Jaringan Drainase 

 

Drainase berasal dari bahasa inggris, drainage mempunyai arti 

mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Dalam bidang 

teknik sipil, darinase secara umum dapat didefenisikan sebagai suatu 

tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air irigasi dari suatu 

kawasan/lahan, sehingga fungsi kawasan/lahan tidak terganggu. Drainase 

dapat juga diartikan sebagai usaha mengontrol kualitas air tanah dalam 

kaitannya dengan sanitasi. Jadi drainase menyangkut tidak hanya air 

permukaan tapi juga air tanah. 

Sistem darinase dapat didefenisikan sebagai serangkaian bangunan 

air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari 

suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. 

Dirunut dari hulunya, bangunan sistem drainase terdiri dari saluran 
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penerima (interceptor drain), saluran drainase terdiri dari saluran penerima 

(interceptor darin), saluran induk (main drain), dan badan penerima 

(receiving waters). Disepanjang sistem sering dijumpai bangunan lainnya, 

seperti gorong-gorong, siphon, jembatan air, pelimpah pintu-pintu air, 

bangunan terjun, kolam tando, dan stasiun pompa. Pada sistem yang 

lengkap, sebelum masuk ke badan air penerima, air diolah dahulu di 

instalasi pengolahan limbah (IPAL), khususnya untuk sistem tercampur. 

Hanya air yang telah memenuhi baku mutu tertentu yang dimasukkan ke 

badan air penerima, sehingga tidak merusak lingkungan. 

Secara umum drainase terbagi menjadi: 

 

1) Drainase Primer adalah saluran utama yang menerima saluran drainase 

dari drinase sekunder. Dimensi saluran relatif besar yang bermuara pada 

badan penerima yang dapat berupa sungai, danau, laut, maupun kanal. 

2) Drainase Sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang menerima 

aliran air dari drainase tersier / lingkungan, limpahan air permukaan 

sekitarnya dan meneruskan ke saluran primer. 

3) Drainase Tersier adalah saluran dari yang menerima air dari setiap 

persilpersil rumah, fasilitas umum dan sarana kota lainnya. 

4) Drainase Lingkungan adalah saluran yang menerima aliran air dari 

lingkungan dan para warga. 

d. Jaringan Persampahan 

 

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang 

punya dan bersifat padat. Sampah ini ada yang mudah membussuk dan ada 

pula yang tidak mudah membusuk. Yang membusuk terutama terdiri dari 
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zat-zat organik seperti sisa makanan, sedangkan yang tidak mudah 

membususk dapat berupa plastik, kertas, karet, logam dan sebagainya. 

Sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah 

padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus 

kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sumber limbah 

padat (sampah) perkotaan berasal dari permukiman, pasar, kawasan 

pertokoan dan perdagangan, kawasan perkantoran dan sarana umum 

lainnya. Adapun Jenisjenis sampah terbagi atas dua. Yaitu: 

1) Sampah Organik 

 

Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk. Sampah 

Organik terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang 

diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau 

yang lain. 

Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami dan dapat diolah 

lebih lanjut menjadi kompos. 

Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. 

Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, 

sayuran, kulit buah, dan daun-daun kering. 

2) Sampah Anorganik 

 

Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah dan bahkan tidak 

bisa membusuk. Sampah Anorganik berasal dari sumber daya alam tidak 

dapat diperbaharui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses 

industri. Sebagian dari sampah anorganik secara keseluruhan tidak dapat 

diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan 
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dalam waktu yang sangat lama. Sampah anorganik pada tingkat rumah 

tangga, misalnya 

berupa botol, botol plastik, tas plastik, dan kaleng. 

 

e. Jaringan Air Bersih 

 

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada suatu kawasan 

permukiman maka adapun kriterianya adalah sebagai berikut : 

1) Pengambilan air baku diutamakan dari air permukaan; 

 

2) Kebutuhan air rata – rata 100 liter/orang/hari; 
 

3) Kapasitas minimum sambungan rumah 60 liter/orang/hari dan 

sambungan kran umum 30 liter/orang/hari. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1405/menkes/sk/xi/2002 tentang Persyaratan Kesehatan 

Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri terdapat pengertian mengenai 

Air Bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan 

kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila 

dimasak. 

Menurut (NSPM Kimpraswil, 2002) beberapa pengertian tentang air 

bersih adalah sebagai berikut: 

1) Sebagai air yang memenuhi ketentuan yang berlaku untuk baku mutu air 

bersih yang berlaku yang siap diminum setelah dimasak 

2) Air yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga 
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3) Air yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk keperluan seharihari 

dengan kualitas yang memenuhi ketentuan baku mutu air bersih yang 

ditetapkan 

4) Air yang aman digunakan untuk air minum dan pemakaian pemakaian 

lain karena telah bersih dari bibit-bibit penyakit, zat kimia orank dan 

anorganik, serta zat-zat radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan 

5) Air bersih memenuhi syarat kesehatan : 

 

a) Air yang tidak berwarna (bening atau tembus pandang) 

 

b) Tidak berubah rasanya dan baunya 

 

c) Tidak mengandung zat-zat organik dan kuman-kuman yang 

mengganggu kesehatan 

E.  Arahan Konsep Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman Nelayan 

 

1. Sarana dan Prasarana Transportasi 

 

a. Kapasitas jalan harus mampu menerima beban lalulintas yang melewatinya 

(Kepmen Kim-praswil 534/KPTS/M2001) 

2. Sarana dan Prasarana Air Bersih 

 

a. Pelayanan Air Bersih untuk daerah perkotaan 55-75% dengan tingkat 

konsumsi 60-220 lt/org/hari dan kualitas dan kualitas yang memenuhu standar 

air bersih (Kepmen Kim-praswil 534/KPTS/M2001) 

b. Konsep pengolahan air dengan cara penyaringan atau memisahkan padatan 

atau koloid dari air dengan menggunakan alat penyaring, atau saringan. Air 

yang mengandung padatan, dilewatkan pada media saring dengan ukuran pori-

pori atau lubang tertentu. 
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c. Water Treatment Plant (WTP) merupakan sistem atau sarana yang 

berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi untuk 

mendapatkan perawatan kualitas air sesuai standar mutu atau siap untuk 

dikonsumsi. 

3. Prasarana Drainase 

 

a. Sistem drainase yang sesuai dengan kondisi daratan pantai adalah bentuk garpu 

(Gundhi Marwati : 2003) 

4. Prasarana Pengolahan Limbah 

 

a. Sistem pengolahan yang sesuai dengan daratan pantai sebagaimana penelitian 

Pustlitbang Permukiman adalah Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) 

dari Johkasau 

b. Diperlukan sarana berupa sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah 

rumah tangga. Limbah cair rumah tangga yang berupa tinja dan urine 

disalurkan ke tangki septik yang dilengkapi dengan sumur resapan. Limbah cair 

rumah tangga yang berupa air bekas yang dihasilkan dari buangan dapur, 

kamar mandi, dan sarana cuci tangan disalurkan ke saluran pembuangan air 

limbah (Permen Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014) 

Prinsip pengamanan Limbah cair rumah tangga adalah: 

 

1) Air limbah kamar mandi dan dapur tidak boleh tercampur dengan air 

dari jamban 

2) Tidak boleh menjadi tempat perindukan vektor 

 

3) Tidak boleh menimbulkan bau 
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4) Tidak boleh ada genangan yang menyebabkan lantai licin dan rawan 

kecelakaan 

5) Terhubung dengan saluran limbah umum/got atau sumur resapan. 

 

5. Prasarana Kebersihan 

 

a. Cakupan layanan pengangkutan sampah 80% jumlah penduduk, 20% 

dilakukan secara on-site system (Kepmen Kim-praswil 

534/KPTS/M2001) 

b. Pengamanan sampah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, 

pemrosesan, pendaur-ulangan atau pembuangan dari material sampah 

dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat dan 

lingkungan (Permen Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014) 

Konsepsi integrasi 3R 
 

1) Reduce yaitu mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian 

barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan 

2) Reuse yaitu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai tanpa 

mengubah bentuk 

3) Recycle yaitu mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang 

baru (Permen Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2014) 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian survey dengan 

pendekatan kuantitatif kialitatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa 

adanya secara deskriptif. Penggunaan metode deskriptif bertujuan membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan penelitian ini juga 

memanfaatkan wawancara untuk menelaah dan memahami mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat, sarana prasarana serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

B. Lokasi Penelitian 

 

Secara administrasi, lokasi studi ini berada di Kelurahan Bajoe Kecamatan 

Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Cakupan batasan kawasan penelitian pada 

kawasan permukiman nelayan suku bajo. Penetapan lokasi tersebut didasarkan atas 

pertimbangan bahwa di daerah kawasan permukiman nelayan suku bajo penting 

untuk diperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman nelayan di 

kawasan tersebut. 

C. Waktu Penelitian 

 

Waktu penelitian dilakukan berdasarkan lama waktu kegiatan penelitian 

selama kurang lebih 6 bulan dimulai dari melakukan pembuatan proposal, 

melakukan penelitian, kegiatan survey lapangan, pengumpulan data penelitian, 

sampai dengan perampungan hasil penelitian dan proses kegiatan penyelesaian 

penelitian. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

 

1. Jenis data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua), yaitu : 

 

a. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk bukan angka atau menjelaskan secara 

deskripsi tentang lokasi penelitian secara umum. 

b. Data kuantitatif yaitu data yang menjelaskan kondisi lokasi penelitian dengan 

tabulasi angka yang dapat dikalkulasikan untuk mengetahui Bobot yang 

diinginkan. Data yang dikumpulkan berupa : data jumlah penduduk, luas 

wilayah, jumlah sarana dan prasarana wilayah penelitian, demografi, dan lain 

sebagainya. 

2. Sumber data 

 

Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari beberapa instansi 

terkait seperti dari kantor kelurahan, BPS Kabupaten Bone. Adapun sumber 

data yang digunakan, digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu data primer 

dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikut ini 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan seperti 

data yang diperoleh dari responden yang dipilih untuk wawancara secara 

mendalam dan observasi langsung di lapangan yang berhubungan dengan 

data sebaran sarana dan prasarana, data sosial budaya, data ekonomi 

msyarakat dan lingkungan. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh pada instansi guna mengetahui 

data kuantitatif objek penelitian, jenis data yang dimaksud adalah data 
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geografi wilayah/administasi, data jumlah penduduk, data kondisi fisik 

kawasan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

Metode peengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

1. Metode Wawancara 

 

Metode ini dilakukan dengan cara wawancara dan diskusi langsung dengan 

masyarakat nelayan Kelurahan Bajoe. 

2. Metode Observasi 

 

Observasi lapangan yaitu suatu teknik penyaringan data melalui 

pengamatan langsung di lapangan secara sistematika mengenai fenomena 

yang diteliti. 

3. Metode Instansional 

 

Metode ini diperoleh melalui instansi terkait guna mengetahui data kualitatif 

dan kuantitatif obyek penelitian. 

4. Data dokumentasi (dokumentasi foto), untuk melengkapi data maka kita 

memerlukan informasi dari data dokumentasi yang ada hubungannya 

dengan obyek yang menjadi studi. 

F. Variabel Penelitian 

 

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat 

diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses 

identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai yaitu dikutip dari 

Patandianan dan Zenaide, 2011. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian 
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semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan. Adapaun variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Aspek fisik 

 

a. Sarana (ketersediaan) 

 

• Fasilitas pendidikan 

 

• Fasilitas kesehatan 

 

• Fasilitas peribadatan 

 

• Fasilitas perdagangan dan jasa 

 

b. Prasarana (ketersediaan dan kebutuhan) 

 

• Jaringan jalan 

 

• Air bersih, air minum 

 

• Persampahan 

 

• Air limbah, drainase, dan MCK 

 

• Tempat Pelelangan Ikan 

 

• Dermaga 

 

G. Metode Analisis 

 

Untuk menganalisis data yang didapatkan dalam penelitian ini maka metode 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana kebutuhan sarana dan prasarana 

dasar permukiman nelayan di Kelurahan Bajoe. Analisis yang digunakan yaitu 

analisis kebutuhan sarana dan prasarana menggunakan perbandingan Standar 

Pelayanan Minumum (SPM) Departemen Pekerjaan Umum No. 

534/KPTS/M/2001. 
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Tabel 1 Standar Pelayanan Minimum 
 

No. Jenis Fasilitas Standar Pelayanan Minimum 

1. Jaringan Jalan 60 m/Ha 

2. Air Limbah 1 MCK Umum/200 jiwa 

3.  

 

 

 

 
Persampahan 

a. Bak sampah KK harus 

memiliki 

b. Gerobak sampah : 
1/200 KK 

c. Kontainer sampah : 

1/200 KK 

d. Truk sampah 6 m
3
 : 

1/700 KK 

e. Truk sampah 8 m
3
 
:
 

1/1000 KK 

4. Air Bersih 60 liter/hari/orang 

5. Drainase 80m/1 Ha 

6.  

 

 

 
Pendidikan 

a. 1 unit TK untuk setiap 1.000 

penduduk 
b. 1 unit SD untuk stiap 6.000 

penduduk 

c. 1 unit SLTA untuk setiap 

30.000 penduduk 

d. Minimal sama dengan kota 

kecil/sedang juga tersedia 1 

unit perguruan tinggi untuk 
setiap 70.000 penduduk 

7.  

 

 

 
 

Kesehatan 

Minimal tersedia : 

a. 1 Unit balai 
pengobatan/3.000 jiwa 

b. 1 unit BKIA/RS 
Bersalin/10.000-30.000 jiwa 

c. 1 unit puskesmas /120.000 

jiwa 

d. 1 unit Rumah Sakit/240.000 

jiwa 

e. Usia rata-rata penduduk 65- 
75 tahun 

Sumber; SPM PU NO.534 Tahun 2001 
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2. Rumusan masalah kedua yaitu bagaimana konsep penyediaan sarana dan 

prasarana permukiman nelayan Kelurahan Bajoe. Alat analisis yang digunakan 

yaitu analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan mengkaji dan 

menguraikan bagaimana konsep penyediaan sesuai dengan kebutuhan, teori dan 

karakteristik wilayah studi. 

H. Definisi Operasional 

 

1. Permukiman nelayan adalah permukiman yang mayoritas penduduknya 

bekerja sebagai nelayan. 

2. Nelayan adalah masyarakat yang hidup atau bermukim di wilayah pesisir dan 

menggantungkan hidupnya dari sumberdaya kelautan. 

3. Sarana adalah perlengkapan yang menunjang kehidupan rumah tangga 

masyarakat di permukiman nelayan yang notabenenya bersentuhan dengan 

laut. 

4. Prasarana dasar adalah kelengkapan dasar fisik suatu kawasan lingkungan 

permukiman nelayan. 

5. Prasarana dan sarana permukiman nelayan yang dimaksud adalah sarana dan 

prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian, dan aktivitas 

nelayan. 

6. Ketersediaan adalah keberadaan atau kesiapan sarana dan prasarana pada 

suatu kawasan permukiman nelayan. 

7. Kebutuhan sarana dan prasarana diketahui berdasarkan hasil analisis 

perbandingan kondisi eksisiting dengan Standar Pelayanan Minimum(SPM) 
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bahwa sarana dan prasarana tersebut ketersediaannya belum memadaidengan 

baik dan dalam kondisi yang kurang baik. 

8. Konsep penyediaan adalah abstrak atau gambaran ide yang dirumuskan 

sebagai alternatif solusi penyediaan sarana prasarana. 
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Bagaimana konsep penanganan 

sarana san prasarana permukiman 

Bagaimana kebutuhan sarana dan 

prasarana permukiman nelayan 

Kesimpulan 

Analisis Deskriptif Kualitatif 

Latar Belakang : 

Sarana Prasarana Pendukung Masih Memprihatinkan Seperti : 

1. Tidak tersedianya pewadahan sampah secara merata 

2. Air buangan rumah tangga langsung dialirkan ke tanah atau 

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan 

Suku Bajo 

 

 

 

 

 

I. Kerangka Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sarana Permukiman Nelayan : 

1. Fasilitas Pendidikan 

2. Fasilitas Kesehatan 

3. Fasilitas Peribadatan 

4 Fasilitas Perdagangan dan Jasa 

 Prasarana Permukiman Nelayan : 

1. Jalan 

2. Air Bersih 

3. Air Limbah dan MCK 

4. Jaringan Drainase 

5. Jaringan Persampahan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir



 

 

 

BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Kecamatan Tanete Riattang Timur 

 

1. Letak Geografis dan Administratif 

 

Kecamatan Tanete Riattang Timur merupakan salah satu kecamatan dari 

27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Kecamatan Tanete Riattang Timur 

merupakan kecamatan yang terletak di ujung paling timur Kabupaten Bone 

yang berjarak sekitar 9 km dari Kota Watampone. Luas wilayah Kecamatan 

Tanete Riattang Timur 48,88 km
2
 atau sekitar 1,07 persen dari luas Kabupaten 

Bone. Adapun batas-batas administrasi Kecamatan Tanete Riattang Timur 

adalah sebagai berikut: 

 Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Awangpne 

 

 Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone 

 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Barebbo 

 

 Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riattang  

 

Kecamatan Tanete Riattang Timur terbagi atas 8 desa/kelurahan, 

desa yang terluas wilayahnya adalah Desa Waetuwo dengan luas 13,66 km² 

disusul Desa Pallette dengan luas 6,70 km², sedang desa yang wilayahnya 

terkecil adalah Desa Lonrae yaitu sekitar 2,30 km². Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2 Distribusi Luas wilayah Tiap Kelurahan/Desa di Kecamatan Tanete 

Riattang Timur 2018 
 

No. Desa/Kelurahan 
Luas Area 

(Km
2
) 

Persentasi (%) 

1. Tibojong 5,40 11,05 

2. Cellu 6,14 12,56 

3. Bajoe 5,58 11,42 

4. Lonrae 2,30 4,71 

5. Toro 4,10 8,39 

6. Panyula 5,00 10,23 

7. Waetuwo 13,66 27,95 

8. Pallette 6,70 13,71 

Tanete Riattang Timur 48,88 100,00 

Sumber: Kecamatan Tanete Riattang Timur Dalam Angka 2019 
 

2. Kependudukan 

 

a.   Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

 

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah 

penduduk dan luas wilayah. Kepadatan penduduk di Kecamatan 

Tanete Riattang Timur tahun 2019 mencapai 899 jiwa/km
2
. 

Kepadatan penduduk tertinggi terletak di desa/Kelurahan Bajoe 

dengan kepadatan sebesar 1690 jiwa/km
2
 dan terendah di 

Desa/Kelurahan Pallette sebesar 255 jiwa/km
2
. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Sumber: Kecamatan Tanete Riattang Timur Dalam Angka 2019 

 

 

 

 

 

Tabel 3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2018 
 

 
No 

 
Desa/Kelurahan 

Jumlah 

Penduduk 

2016 

 
Luas (km

2
) 

Kepadatan 

per km
2
 

1 Tibojong 4.471 5,40 827,96 

2 Cellu 4.403 6,14 717,10 

3 Bajoe 9.428 5,58 1689,61 

4 Lonrae 8.157 2,30 3546,52 

5 Toro 5.191 4,10 1266,10 

6 Panyula 6.262 5,00 1252,40 

7 Waetuwo 4.322 13,66 316,40 

8 Pallette 1.712 6,70 255,52 

jumlah 43.946 48,88 899,06 
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B. Gambaran Umum Kelurahan Bajoe 

 

1. Letak Geografis dan Administratif Kelurahan Bajoe 

 

Kelurahan Bajoe terletak dalam wilayah administratif Kecamatan 

Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Berjarak 6 km dari pusat ibukota 

Kabupaten Bone 179 km dari ibukota Provinsi. Kelurahan Bajoe dahulu 

merupakan Desa Bajoe yang dimekarkan pada tahun 1984 menjadi dua 

bagian yaitu Desa Bajoe dan Desa Lonrae. Selanjutnya pada tahun 1999 

Desa Bajoe berubah menjadi kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut: 

 Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lonrae 

 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kading 
 

 Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cellu 

 

 Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone 

 

Kelurahan Bajoe mempunyai luas wilayah 5,58 km
2
 yang terbagi 

dalam 6 lingkungan yaitu : 

 Lingkungan Appasareng 

 

 Lingkungan Pao 

 

 Lingkungan Bajo 
 

 Lingkungan Rompe 

 

 Lingkungan Tengnge 

 

 Lingkungan Maccedde 

 

Pada awalnya lingkungan di Kelurahan Bajoe hanya ada 4 yaitu 

Rompe, Appasereng, Pao dan Bajo. Tapi lingkungan Rompe yang 

merupakan lingkungan terluas dimekarkan dan ditambah 2 lingkungan baru 
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PERSENTASE LUAS TIAP LINGKUNGAN 

Appasareng Rompe Maccedde Bajo Pao 

13% 

14% 
37% 

10% 

26% 

 

 

yaitu Tengnge dan Maccedde. Lingkungan terluas yaitu Lingkungan 

Appasareng seluas 1,15 km
2
 kemudian yang terkecil yaitu Lingkungan 

Maccedde seluas 0,40 km
2
. Diagram persentase luas berdasarkan rincian 

tiap lingkungan Kelurahan Bajoe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Diagram Persentase Luas Tiap Lingkungan Kelurahan Bajoe 
Sumber; Data Kantor Kelurahan Bajoe 2020 

 

2. Sosial dan Kependudukan 

 
Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakterisik 

masyarakat agraris atau petani karena perbedaan karakteristik sumberdaya 

yang dihadapi. Masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi 

oleh nelayan. Nelayan bergelut dengan laut untuk mendapatkan penghasil 

an, maka pendapatan yang mereka inginkan tidak bisa dikontrol. 

Karakteristik sumberdaya yang seperti ini mengakibatkan nelayan harus 

berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal. Kondisi ini 

membentuk nelayan dengan karakter keras, tegas, dan terbuka. 

Jumlah penduduk Kelurahan Bajoe tiap lingkungan tahun 2020 
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Tabel 4 Jumlah Penduduk Tiap Lingkungan Tahun 2020 
 

No Lingkungan Jumlah Penduduk Persentase 

1 Appasareng 2.854 29% 

2 Rompe 814 8% 

3 Maccedde 1.182 12% 

4 Bajo 1.738 18% 

5 Pao 3.226 33% 

Total 9.814 100% 
Sumber:Data Kantor Kelurahan Bajoe 2020 
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C. Gambaran Umum Kawasan Permukiman Suku Bajo 

 

1. Letak Geografis dan Administratif Suku Bajo 

 

Lokasi studi objek permukiman nelayan Suku Bajo berlokasi di 

Lingkungan Bajo Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur 

Kabupaten Bone dimana tempat Suku Bajo membangun permukiman. 

Lokasi permukiman nelayan terletak pada pesisir pantai Bajoe dan 

berdekatan dengan kawasan pelabuhan Bajoe, dengan luas kawasan 

permukiman nelayan Suku Bajo yaitu 20,5 Ha. 

 Sebelah utara berbatasan dengan Lingkungan Appasereng 

 

 Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone 

 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone 

 

 Sebelah barat berbatasan dengan Lingkungan Pao 

 

Pasa lokasi penelitian ini permukiman nelayan Suku Bajo terbagi ke 

dalam 2(dua) zona, yaitu zona darat dan zona perairan. Yang dimaksud 

dengan zona-zona ini ialah lokasi tempat masyarakat bemukim atau 

mendirikan tempat tinggal mereka ada yang berada di daratan dan ada yang 

diatas air. Adapun jumlah bangunan yang terdapat pada zona darat sebanyak 

305 bangunan dan pada zona perairan sebanyak 297 bangunan. 
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2. Sejarah Permukiman Suku Bajo 

 

Suku Bajo pada awalnya hidup diatas bidok atau perahu diatas 

perairan dalam Teluk Bone dan kemudian bergeser mendirikan rumah di 

perairan dangkal. Namun pemerintah melakukan kebijakan untuk 

membuat pelabuhan penyeberangan, sehingga permukiman mereka harus 

dipindahkan kedaerah pesisir pantai. Proses pergeseran tersebut akhirnya 

membentuk permukiman nelayan desa ini. Kawasan tersebut terus 

berkembang dengan pembangunan pelabuhan pelayaran pada sekitar tahun 

90-an dan juga sebagai pusat industri perikanan. Pembangunan pelabuhan 

tersebut banyak merubah kondisi kawasan menjadi salah satu kawasan 

yang terus berkembang hingga saat ini (Hamka, 2017). 

3. Iklim 

 

Kelurahan Bajoe beriklim tropis dalam artian musim hujan dan 

kemarau cukup teratur, dan arah mata angin yang sederhana (tidak terlalu 

kencang) sehingga suhu udara yang dirasakan sedang, nyaman, dan sejuk 

yang maksimal suhu 30º C dan minimum suhu 27º C c. 

4. Sosial dan Kependudukan 

 

a. Sosial Penduduk 

 

Di Lingkungan Bajo terdapat dua suku yaitu bugis dan bajo, 

berdasarkan hasil survey suku yang lebih mendominasi yaitu Suku Bajo. 

Masyarakat Suku Bajo pada permukiman Suku Bajo memiliki mata 

pencaharian utama sebagai nelayan. 
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b. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

 

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk 

dan luas wilayah. Dari data yang diperoleh dapat diketahui jumlah 

penduduk terbaru permukiman nelayan Suku Bajo tahun 2020 adalah 

1.738 jiwa dan kepadatan penduduk Suku Bajo mencapai 6 jiwa/km
2
. 

5. Perumahan dan Kawasan Permukiman 

 

Bangunan pada zona ini berjumlah 602 bangunan yang terbagi 

menjadi 2 zona yaitu 305 bangunan pada zona darat dan 297 bangunan 

pada zona perairan. Adapun untuk penggunaan bangunan perumahan di 

daerah studi terbagi atas 3 (tiga) jenis bangunan yaitu permanen, semi 

permanen dan kayu. 

Tabel 5 Jumlah Rumah Menurut Pembagian Zonasi 
 

No Zona Jumlah (Unit) 

1 Darat 305 

2 Perairan 297 

Jumlah 602 
Sumber:Data Hasil Survey 2020 

Tabel 6 Jumlah Rumah Menurut Kondisi Bangunan 
 

No Jenis Bangunan Jumlah (Unit) 

1 Permanen 180 

2 Semi Permanen 304 

3 Non Permanen 118 

Jumlah 602 
Sumber:Data Hasil Survey 2020 
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Gambar 7 Kondisi Bangunan Permanen Suku Bajo 
Sumber; penelitian 2020 

 
 

Jenis bangunan permanen seluruhnya berada pada zona darat, 

dengan bangunan dinding tembok menggunakan batako, campuran pasir 

dan semen. Kemudian untuk lantainya ada yang menggunakan tegel dan 

ada yang hanya semen kemudian permukaannya dilapisi terpal atau karpet. 

Dan untuk atap menggunakan seng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8 Kondisi Bangunan Semi Permanen Suku Bajo 

Sumber; penelitian 2020 

 
 

Jenis bangunan semi permanen lebih banyak berada pada zona 

perairan, dengan bangunan dinding dan lantai menggunakan kayu atau 

papan. Kemudian untuk kaki-kaki penyangga bangunannya menggunakan 

beton. Dan untuk atap menggunakan seng. 
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Gambar 9 Kondisi Bangunan Non Permanen Suku Bajo 
Sumber; penelitian 2020 

 
Jenis bangunan non permanen berada pada zona dart, dengan 

bangunan dinding dan lantai menggunakan kayu atau papan. Kemudian 

untuk kaki-kaki penyangga bangunannya menggunakan kayu. Dan untuk 

atap menggunakan seng. 

6. Sarana Pendukung Permukiman Nelayan Suku Bajo 

 

Pada kawasan Suku bajo yang terletak pada Kelurahan Bajoe ini 

terdapat beberapa sarana umum yang mempunyai fungsi sebagai 

penunjang di dalam pengembangan permukiman yakni, sarana pendidikan 

terdapat 1 unit Taman Kanak-kanak, perkantoran tidak terdapat sarana 

tersebut, sarana peribadatan terdapat 3 unit, sarana kesehatan tidak 

terdapat pada kawasan ini dan sarana perdagangan dengan jumlah 40 unit. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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a. Fasilitas Pendidikan 
 

Pada permukiman nelayan Suku Bajo terdapat satu buah Taman 

Kanak-kanak (TK) PAUD yang dapat menampung 20 orang murid yang 

berusia 3-6 tahun. Bangunan sekolah tersebut semi permanen pada zona 

perairan dalam kondisi baik dan sekolah ini berfungsi dengan baik. 

Gambar 10 Fasilitas Pendidikan 

 

Sumber; penelitian 2020 

 

 

Tabel 7 Jumlah Sarana Penunjang Permukiman Suku Bajo Tahun 2020 
 

No Sarana Jumlah 

1 Pendidikan 1 

2 Perkantoran 0 

3 Peribadatan 3 

4 Kesehatan 0 

5 Perdagangan 40 

Sumber: Data Hasil Survey 2020 

 

Gambar di atas adalah gambar bangunan yang digunakan sebagai 

Taman Kanak-kanak yang merupakan satu-satunya sekolah yang ada di 

kawasan permukiman nelayan Suku Bajo. Dimana jumlah murid pada 

tahun ajaran 2020 sebanyak 12 orang dengan 2 guru dan 1 kepala sekolah. 
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Kelas A untuk usia 4-5 tahun dan B untuk 5-6 tahun serta 1 kelas play 

group untuk usia 2-3 tahun. 

b. Fasilitas Kesehatan 

 

Sarana kesehatan diperuntukkan untuk menjamin kesehatan dan 

keselamatan masyarakat. Kebutuham dan ketersediaan sarana kesehatan 

yang, sesuai standar dan mampu melayani masyarakat merupakan ukuran 

yang menjadikan suatu wilayah dapat dikatan naik. 

Di kawasan permukiman nelayan Suku Bajo tidak tersedia sarana 

kesehatan. Sehingga masyarakat di lingkungan ini menggunakan layanan 

kesehatan yang berada di luar lingkungan ini namun masih berada dalam 

Kelurahan Bajoe, berupa fasilitas puskesmas, posyandu dan poskesdes. 

c. Fasilitas Peribadatan 
 

Penyediaan sarana peribadatan bertujuan untuk melayani 

kebutuhan masyarakat dalam hal beribadah sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masyarakat. Ketersedian sarana peribadatan yang sesuai 

standar dan dapat melayani masyarakat sesuai dengan agamanya masing- 

masing menjadi salah satu faktor suatu wilayah dikatakan baik. 

Adapun fasilitas peribadatan yang ada di permukiman nelayan Suku 

Bajo berupa tiga buah mesjid dalam kondisi baik dan dapat menampung 

seluruh masyarakat Suku Bajo. 

d. Fasilitas Pedagangan dan Jasa 
 

Pada permukiman nelayan ini terdapat beberapa jenis kegiatan 

komersil berupa kios sembako, rumah makan dan salon yang bergabung 
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Gambar 11 Fasilitas perdagangan dan jasa permukiman Suku Bajo 
Sumber; penelitian 2020 

 

Gambar di atas merupakan perdagangan dan jasa berupa rumah makan dan 

salon yang terdapat di kawasan permukiman nelayan Suku Bajo. Dimana 

untuk rumah makan itu sendiri rumah makan dipinggir pantai yang 

menghadap ke laut dengan menyajikan berbagai macam hasil laut seperti 

ikan baronang, ikan kakap,udang, cumi-cumi dan lain-lain. Ikan-ikan 

masih sangat segar karena langsung dari kapal atau perahu nelayan yang 

diolah dan disajikan kepada pengunjung sehingga usaha ini juga cukup 

menjanjikan secara ekonomis. Pengunjung yang sering datang ke rumah 

 

 

dengan rumah warga. Fasilitas perdagangan dan jasa yang terdapat di 

kawasan permukiman nelayan Suku Bajo ini berjumlah 4 rumah makan, 

5 pembuatan kue dan minuman, 9 kios sembako dan 1 salon yang merata 

penyebarannya di tiap zona permukiman. 

makan ini adalah orang-orang dari luar seperti dari Kota Watampone 

maupun yang berkunjung ke Kabupaten Bone seringkali menyempatkan 

untuk datang ke warung makan untuk menikamati hasil laut yang masih 

segar dan jarak yang ditempuh cukup dekat. 
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7. Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku Bajo 

Eksisting 

Keberadaan sarana dan prasarana dasar permukiman nelayan 

merupakan suatu hal penting dalam menunjang kehidupan masyarakat yang 

tinggal di suatu kawasan permukiman. Di permukiman nelayan Suku Bajo 

terdapat beberapa macam sarana dan prasarana seperti : dermaga, jaringan 

drainase, jaringan air bersih, sistem persampahan, jaringan jalan, air 

limbah. 

a. Sarana Permukiman Nelayan 

 

1) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

 

Tempat Pelelangan Ikan terdapat pada pinggiran laut yang 

berfungsi sebagai pemasaran hasil tangkapan para nelayan. 

Berdasarkan hasil wawancara sistem pemasran untuk ikan-ikan 

yang di daratkan dari laut, pemasran melalui TPI hanya ikan-ikan 

tujuan lokal sedangkan untuk ikan tujuan ekspor dikemas untuk 

dikirim ke luar daerah. Kawasan tempat pelelangan ikan ini tidak 

berada pada Kelurahan Bajoe atau Permukiman Suku Bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13 Sarana tempat pelelangan ikan Kelurahan Lonrae 

Sumber; penelitian 2020 
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permukiman nelayan, yang mana mempunyai fungsi sebagai 

tempat pendaratan perahu nelayan untuk bongkar muat hasil 

tangkapan. 

Menurut hasil survey dan wawancara dengan warga, pada zona 

perairan hasil laut dari perahu langsung dinaikkan ke rumah karena 

pada zona ini perahu di tambatkan di bawah rumah. Sedangkan 

untuk zona darat perahu-perahu nelayan ditambatkan pada tepi 

tanggul dan hasil laut kemudian diangkat menuju ke rumah 

menggunakan moda tranportasi lagi. 

 

 

Tempat Pelelangan Ikan ini berada pada Kelurahan Lorae 

Kecamatan Tanete Riattang Timur yang berjarak 2,3km dari 

kawasan permukiman nelayan Suku Bajo. 

b. Prasarana Permukiman Nelayan 

 

1) Dermaga/Tambatan Perahu 

 

Dermaga merupakan prasarana dasar dari suatu pembangunan 
 

 

Gambar 14 Perahu nelayan pada zona perairan dan tepi-tepi tanggul 

Sumber; penelitian 2020 
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Gambar di atas adalah gambar yang menunjukkan perahu-perahu 

nelayan yang ditambatkan langsung di depan rumah dan tepi 

tanggul pada kawasan permukiman nelayan Suku Bajo. Adapun 

menurut hasil survey terdapat kurang lebih 161 perahu nelayan. 

2) Jaringan Drainase 

 

Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan, dikawasan 

permukiman nelayan Suku Bajo memiliki drainase jenis drainase 

yaitu tersier dengan lebar drainase tersier 25 cm dan kedalaman 30 

cm dalam kondisi buruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 15 Kondisi drainase permukiman Suku Bajo 

Sumber; penelitian 2020 
 

Gambar di atas merupakan gambar kondisi drainase, bisa dilihat 

jelas sampah-sampah yang menumpuk pada drainase yang 

mengakibatkan saluran drainase terhambat. Dimana drainase ini 

tergolong sistem drainase utama yang melayani sebagian besar 

kepentingan masyarakat dan pengelolaannya merupakan tanggung 

jawab pemerintah kabupaten dan masyarakat stempat. 
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3) Jaringan Air Bersih 

 

Berdasarkan hasil survey dan wawancara dengan masyarakat 

bahwa kebutuhan air minum, memasak dan mencuci di 

permukiman Suku Bajo masyarakat menggunakan air yang 

bersumber dari mata air yang dibeli dari warga kemudian dialirkan 

menggunakan pipa ke tiap rumah dengan tarif 6.000 ribu/1 jam dan 

3.000 ribu/ 
1
/2 jam setiap harinya dan kondisi air tidak berwarna, 

tidak berbau dan tidak berasa, namun belum memiliki legalitas 

pajak, dan ada juga yang membeli air sumur bor dari pengelola 

bantuan yang dikelola oleh Kelompok Pemanfaatan dan 

Pemeliharan (KPP) dialirkan menggunakan pipa ke tiap rumah 

warga dengan tarif 5.000 ribu/1 m
3
 dan telah memiliki legalitas. 

Tabel 8 Kebutuhan Air Bersih 
 

Sumber 

Air 

Jumlah 

Rumah 

Persentase 

(%) 

Kuantitas 

Pelayanan 
Ket. 

Mata 

Air 
2 2% 24 Jam 

Penyedia Jasa Jual 

Air Bersih 

Sumur 

Bor 
33 1% 

24 jam 

Sistem Antri 

Beli Dari 

Pengelola 

Beli 567 97% 
24 jam 

Sistem Antri 

Beli Dari Tetangga 

Sumber; penelitian 2020 
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Gambar 16 Wadah penampungan dan jaringan pipa air bersih sumur bor 

yang diperjual belikan ke warga 

Sumber; penelitian 2020 

 

Gambar di atas merupakan gambar tower penampungan air dari 

sumur bor yang merupakan bantuan dari Dinas Tata Ruang 

Kabupaten Bone, kemudian dibeli oleh warga dengan jaringan pipa 

yang akan mengalirkan air ke tiap rumah warga yang membeli air. 

Adapun tarif yang diberikan ialah 5.000 ribu/1 m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 17 Sumber mata air dan pompa air yang digunakan oleh 

warga 

Sumber; penelitian 2020 

 
Gambar di atas merupakan gambar sumber mata air dan pompa air 

yang digunakan oleh warga yang menyediakan jasa jual beli air 
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untuk mengalirkan air sampai ke rumahnyan dan kemudian dijual 

ke masyarakat kampung bajo dengan tarif 6.000 ribu/jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 18 Pipa jaringan air bersih dan wadah penampungan dari 

mata air yang diperjual belikan ke warga 

Sumber; penelitian 2020 

 

Gambar di atas merupakan gambar penampungan air bersih berupa 

tangki air/toren kapasitas 1.100 liter dan pipa yang mengalirkan air 

ke rumah-rumah warga yang membeli air. 

4) Sistem Persampahan 

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah 

ialah budaya sikap dan perilaku masyarakat. Hal ini berkaitan 

dengan masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan suku bajo 

mengakui pelayanan pengangkutan sampah oleh dinas kebersihan 

sampai saat ini belum maksimal karena kurangnya sarana 

pengangkutan sampah, kondisi di lapangan diperburuk oleh 

masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan. 

Hasil survei lapangan terdapat TPS yang difasilitasi 1 kontainer 

sampah dan dulunya permukiman ini mendapat bantuan berupa 
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Akibatnya, masyarakat pada permukiman Suku Bajo pada zona 

darat membuang sampahnya langsung ke TPS atau membakarnya 

di halaman rumah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih 

banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan 

lingkungan yang membuang sampah sembarangan khususnya 

masyarakat pada zona perairan. 

 

 

motor pengangkut sampah dari Dinas Tata Ruang namun menurut 

hasil wawancara dengan warga yang pernah mengelola bantuan 

tersebut mengatakan bahwa motor sampah berhenti beroprasi 

karena persoalan iuran bulanan masyarakat yang terus menunggak, 

dimana iuran tersebut yang digunakan untuk menggaji dan 

mengoprasikan motor sampah tersebut. 
 

Gambar 19 Tempat pembuangan sampah pada zona darat dan  

sampah  yang menumpuk pada zona perairan 

Sumber; penelitian 2020 

 

Gambar di atas memperlihatkan kondisi penumpukan sampah pada 

lingkungan rumah warga yang dijadikan tempat pembuangan sampah dan 

tidak tersentuh pelayanan oleh dinas kebersihan yang menimbulkan bau 

busuk sehingga lingkungan menjadi tercemar. 
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Salah satu faktor yang dapat menggambarkan kondisi persampahan adalah 

timbulan dan karakteristik sampah yang dihasilkan. 

Berikut ini timbulan sampah yang dihitung dengan asumsi 4 orang/rumah. 

 
Tabel 9 Besaran Timbulan Sampah Satuan Per Orang/Hari 

 

 

NO 

 

Sumber Sampah 

 

Jumlah 

Penduduk 

SNI 19- 

3983-1995 

Hasil 

Perhitungan 

Liter Liter (2,25) 

1 Rumah Permanen 720 2,25–2,50 1.620 

2 Semi Permanen 1.216 2,00-2,25 2.432 

3 Non Permanen 472 1,75-2,00 826 

Sumber: Hasil Perhitungan Menurut SNI 19-3983-1995 

5) Jalan 

 

Jaringan jalan sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat 

yang ada di permukiman nelayan Suku Bajo. Jalan di dalam 

kawasan pemukiman nelayan Suku Bajo merupakan jalan yang 

berkontruksi beton, aspal, paving blok dan kayu. Berdasarkan hasil 

perhitungan GIS dari interpretasi peta panjang jalan di lokasi 

permukiman ini adalah 3.056 meter. 

Tabel 10 Struktur dan kondisi jalan 
 

Struktur 

Jalan 

Panjang 

Jalan(m
2
) 

Persentase Kondisi 

Aspal 1.844 60% Baik 

Beton 561 18% Baik 

Paving Blok 458 15% Baik 

Titian Kayu 193 7% Buruk 

Sumber: Penelitian 2020 

Permasalahan yang terdapat pada jaringan jalan yang ada di lokasi 

penelitian ini adalah jalan titian kayu yang dalam kondisi buruk. 
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yang berkontruksi beton dan paving blok. 

 

Sumber; penelitian 2020 

 

 

Akses di dalam kawasan permukiman nelayan Suku Bajo tidak 

semua dapat dilalui oleh kendaraan bermotor atau roda dua 

sebagian harus dilalui dengan berjalan kaki, seperti pada zona 

perairan menggunakan jalan berkontruksi kayu yang menjadi 

penghubung untuk ke rumah warga hanya dapat dilalui dengan 

berjalan kaki. Sedangkan pada zona daratan menggunakan jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20 Kondisi jalan permukiman nelayan Suku Bajo 
 

 

 

Gambar di atas merupakan gambar kondisi jalan dan juga 

memperlihatkan kontruksi jalan yang terdapat di lokasi penelitian 

dan yang dilalui masyarakat permukiman nelayan Suku Bajo setiap 

hari. 
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6) Air Limbah 

 

Salah satu penilaian rumah tinggal bersih dan sehat yaitu 

kepemilikan sistem sanitasi internal yang ada dalam setiap rumah. 

Karena sistem sanitasi yang buruk akan membawa dampak 

negative terhadap lingkungan permukiman. Sistem sanitasi yang 

dimaksud yaitu tersedianya jamban internal atau jamban keluarga, 

saluran pembuangan limbah cair dan padat dari rumah tinggal, 

ketersediaan septi tank untuk bangunan public atau rumah yang 

menghasilkan limbah. 

a) Jamban 

 

Di permukiman nelayan Suku Bajo semua rumah pada zona 

darat hampir semua rumah memiliki jamban internal/keluarga, 

dan pada tahun 2018 55 rumah mendapat bantuan program 

DAK bidang sanitasi dari dinas perumahan kawasan 

permukiman dan pertanahan yang dikelola oleh 

KKP(Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan) berupa wc 

dan septic tank komunal. Selebihnya rumah pada zona darat 

menggunakan septic tank individual. Sedangkan pada zona 

perairan semua rumah tidak memiliki jamban internal/keluarga 

dan tidak ada saluran limbah melainkan langsung membuang 

ke bawah rumah atau laut. 
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Sumber; penelitian 2020 

 
Gambar 22 Septic tank individual permukiman Suku Bajo 

Sumber; penelitian 2020 

Gambar di atas merupakan septik tank yang digunakan 

masyarakat setempat. 

Tabel 11 Kepemilikan Septic Tank 

 

 

Gambar 21 Septic tank komunal bantuan pemerintah 

 
Lokasi 

Jumlah 

Bangunan 

Bangunan 

yang 

memiliki 

 
Kualitas 

Persentase 

(%) 

 
Keterangan 

Zona 

Darat 

 
305 

 
281 

Belum 

Memenuhi 

Standar 

 
92% 

 
Jamban 

Zona 

Perairan 
297 - - 0% Di badan air 

Sumber; penelitian 2020 
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Untuk rumah yang tidak memiliki jamban mereka biasanya 

menumpang ke rumah keluarga atau tetangga untuk sekedar 

buang air atau menggunakan MCK umum yang tersedia di 

lokasi penelitian ini untuk mandi maupun mencuci. 

b) MCK Umum 

 

Di lokasi penelitian ini terdapat MCK umum bantuan dari 

pemerintah yang digunakan oleh warga setempat, berdasarkasn 

hasil wawancara dengan warga MCK umum tersebut dikelola 

oleh warga dan diberi tarif 2000-3000 ribu/1x mencuci atau 

mandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 23 MCK umum permukiman Suku Bajo 

 

Sumber; penelitian 2020 

 
Gambar di atas merupakan gambar kondisi MCK umum yang 

digunakan msyarakat setempat pada permukiman nelayan Suku 

Bajo yang berjumlah 7 unit. 
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D. Permukiman Nelayan dalam Pandangan Islam 

 

Berbicara mengenai permukiman, tentunya tidak terlepas dari peran 

lingkungan dan manusia secara objek dan subjek kehidupan. Dalam hal ini ranah 

spiritual agama penulis kaitkan dengan hasil kajian atau hasil penelitian yang di 

dapatkan. Variabel yang masuk sebagai hasil kajian integrasi hasil penelitiandengan 

kajian agama islam sebagai berikut: 

Kerusakan Lingkungan Pemicu Terjadinya Kekumuhan 

 

Manusia telah diperingatkan Allah SWT dan Rasul-Nya agar jangan 

melakukan kerusakan di Bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. al-Baqarah/2:11) : 

 

 

 
 

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka 

menjawab: sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan 
perbaikan.” 

(Q.S.Al-Baqarah: 11:2) 

Tafsir Al-Misbah: 

“(11) Apabila salah seorang yang telah diberi petunjuk oleh Allah 

berkata kepada orang-orang munafik, “Janganlah kalian berbuat 

kerusakan di atas bumi dengan menghalang-halangi orang yang 

berjuang di jalan Allah, menyebarkan fitnah dan memicu api 

peperangan,” mereka justru mengklaim bahwa diri mereka bersih 

dari perusakan. Mereka mengatakan, “Sesungguhnya kami adalah 

orangorang yang melakukan perbaikan.”Itu semua adalah akibat 

rasa bangga diri mereka yang berlebihan.” 
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Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, Rasulullah SAW 

mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya agar melakukan 

penghijauan, melestarikan kekayaan hewani dan hayati, dan lain sebagainya. 

Manusia diutus untuk selalu melakukan perbaikan dimuka bumi namun mereka 

mengingkarinya disebabkan karena keserakahan mereka sehingga terjadilah 

bencana alam dan kerusakan di bumi akibat ulah tangan manusia. 

Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. ar-Rum/30:41) : 

 

 

 

 

 
Terjemahnya: 

 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka 

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (kejalan yang benar). Katakanlah (Muhammad)”.(Q.S. Ar 

Rum: 41:30) 

 
Tafsir Al Misbah: 

“(41) Telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan kerugian 

perniagaan dan ketertenggelaman yang disebabkan oleh kejahatan 

dan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah menghendaki untuk 

menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-perbuatan 

mereka, agar mereka bertobat dari kemaksiatan.” 

E. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan 

Suku Bajo 

Analisis kebutuhan sarana dan prasarana permukiman nelayan Suku 

Bajo merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Suku Bajo yang didasarkan hasil 
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survey lapangan ketersediaan sarana dan prasarana di pembahasan sebelumnya dan 

mengacu pada peraturan SPM PU No. 534 Tahun 2001, dan SNI 03-1733-2004. 

Adapun analisis kebutuhan sarana dan prasarana di permukiman nelayan Suku 

Bajo adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan Suku Bajo 

 

a. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

 

Berdasrkan hasil survey lapangan sarana dan prasarana permukiman 

nelayan Suku Bajo, TPI Bajoe berada di luar kawasan permukiman nelayan 

Suku Bajo yaitu di Kelurahan Lorae dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas 

pendukung terdiri dari bangunan pelelangan, bangunan administrasi atau 

perkantoran, stasiun pengisisan bahan bakar umum nelayan, gedung 

pengawasan dan tanggul dermaga. TPI ini berfungsi dengan baik dan dalam 

kondisi baik. Sehingga dalam hal ini tidak diperlukan lagi unit TPI dalam 

kawasan permukiman nelayan Suku Bajo ini. 

b. Dermaga 

 

Berdasarkan hasil survey lapangan sarana dan prasarana permukiman 

nelayan Suku Bajo, keberadaan tanggul dan penambatan di sepanjang tepian- 

tepian tanggul itu sudah cukup untuk menjadi dermaga para nelayan Suku 

Bajo sebagai tempat bongkar muat hasil tangkapan laut. Namun, lebih 

baiknya diperlukan tanggaga disetiap titik tempat penambatan perahu untuk 

mengoptimalkan fungsi dan memudahkan nelayan . 
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c. Jaringan Drainase 

 

Berdasarkan SPM untuk drainase adalah 80m/1 ha. Berdasarkan hasil 

survey lapangan sarana dan prasarana permukiman nelayan Suku Bajo, 

kondisi drainase buruk. 

Total Luas kawasan permukiman nelayan adalah 58 ha. 

Total panjang drainase eksisting 2.344 meter. 

Berdasarkan data diatas dapat diketahuai bahwa dengan luas 58 ha, 

kawaan permukiman nelayan Suku Bajo harus memiliki 4.640 meter 

drainase. Sementara drainase yang ada saat ini adalah 2.344 meter, atau 

hanya 50,51% dari total drainase yang seharusnya ada di dalam kawasan. 

Butuh 2.296 meter lagi untuk mencapai standar pelayanan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada perhitungan berikut: 

Presentase panjang drainase eksisting = Panjang drainase eksisting x 100% 

Panjang drainase ideal 

Presentase panjang drainase eksisting = 2344 x 100% 

4640 

= 50,51% 

Tabel 12 Kebutuhan Drainase Perbandingan SPM dan Eksisting 
 

Eksisting Standar Pelayanan Minimum Kebutuhan 

2.344 m 80 m/1 ha 4.640 m 

Sumber; Data Hasil Analisis 2020 

 

Dikarenakan pemanfaatannya belum optimal yang disebabkan oleh 

pendangkalan dan abrasi sehingga dalam hal ini dibutuhkan penanganan 

yang baik dalam pemeliharaan atau menjaga drainase dengan cara 

memperbaiki setiap titik yang rusak, tidak membiarkn sampah masuk ke 
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dalam saluran tersebut agar air yang mengalir dapat lancar dan tidak 

tersumbat. 

d. Jaringan Air Bersih 

 

Kebutuhan air bersih untuk perumahan permukiman digolongkan 

untuk kebutuhan perjiwa. Diasumsikan bahwa tiap satu rumah akan didiami 

oleh 1 KK dengan 5 jiwa. Tiap 1 jiwa membutuhkan lebih kurang 60 

liter/hari. Sesuai SPM PU No. 534 Tahun 2001 pada permukiman nelayan 

Suku Bajo air bersih yang dibutuhkan 104.280 liter/org/hari. 

Diperoleh dengan cara: 

 

Jumlah Liter/org/hari skala permukiman x Jumlah Penduduk 

= 60 liter x 1.738 

= 104.280 liter/org/hari 

Kualitas pelayanan yang ada saat ini sudah cukup baik namun masih 

diperlukan peningkatan dari segi kelualitas air bersihnya. 

Adapun kualitas air bersih minum di Permukiman Nelayan harus 

melakukan proses pengolahan lengkap, terdapat 3 tingkat pengolahan, yaitu: 

1. Pengolahan fisik yaitu: tujuan untuk mengurangi/ menghilangkan 

kotoran-kotoran kasar, penyisihan lumpur dan pasir, mengurangi zat- 

zat organik yang ada pada air yang akan diolah. Proses pengolahan 

secara fisik dilakukan tanpa tambahan zat kimia. 

2. Pengolahan kimia: tujuan membantu proses pengolahan selanjutnya, 

misalnya pembubuhan tawas supaya mengurangi kekeruhan yang ada. 

3. Pengolahan biologi: tujuan membunuh/memusnahkan bakteri-bakteri 

terutama bakteri penyebab penyakit yang terkandung dalam air, 
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missal: bakteri collie yang (antara lain penyebab penyakit perut. Salah 

satu proses pangolahan adalah denga penambahkan desifektan misal 

kaporit. 

e. Jaringan Persampahan 

 

SPM untuk bak sampah adalah setiap KK harus memiliki bak sampah, 

untuk gerobak sampah adalah 1 gerobak sampah untuk 200 KK dan untuk 

kontainer sampah adalah 1 kontainer melayani 200 KK. 

Berdasarkan hasil survey lapangan sarana dan prasarana permukiman 

nelayan Suku Bajo, dengan jumlah penduduk 1.738 jiwa 313 KK maka: 

 Bak sampah 

 

Dari 313 KK seluruhnya tidak memiliki bak sampah, maka sudah jelas 

berdasarkan SPM yang berlaku perumahan nelayan Suku Bajo tidak 

memenuhi standar untuk kepemilikan bak sampah. Jadi dibutuhkan bak 

sampah untuk setiap rumah. 

 Gerobak sampah 

 

Hasil survey lapangan pada permukiman nelayan Suku Bajo tidak 

terdapat gerobak sampah atau tidak ada motor pengangkut sampah. 

Sedangkan berdasarkan SPM yang berlaku jumlah gerobak sampah yang 

harus tersedia adalah 2 gerobak sampah untuk mencapai standar 

pelayanan minimum. 

 Kontainer sampah 
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Hasil survey lapangan telah terdapat 1 buah kontainer sampah pada 

permukiman nelayan Suku Bajo. Jadi untuk kontainer sampah telah 

memenuhi standar pelayanan minimum. 

Tabel 13 Kebutuhan Fasilitas Persampahan Perbandingan SPM dan Eksisiting 
 

Fasilitas 

Persampahan 
Eksisting 

Standar Pelayanan 

Minimum 
Kebutuhan 

Bak Sampah - 
Setiap KK harus 

memiliki 
Setiap KK 

Gerobak Sampah - 1 / 200 KK 2 

Kontainer Sampah 1 1 / 200 KK - 

Sumber; Data Hasil Analisis 2020 

 

f. Jaringan Jalan 

 

Berdasarkan norma standar pedoman manual tentang jalan yang 

tercantum pada SPM No.534 Tahun 2001, ditetapkan bahwa standar untuk 

panjang jalan pada suatu wilayah adalah 60 meter/ha yang berarti bahwa 

dalam tiap 1 ha diperlukan jalan sepanjang 60 meter. 

Kondisi eksisting luas wilayah kawasan permukiman nelayan Suku 

bajo yang dengan luas 58 ha dan panjang jalan di kawasan tersebut 

berdasarkan hasil pergitungan GIS adalah 3.056 meter, kurang 424 meter dari 

standar pelayanan yang dimana seharusnya tersedia yaitu 3.480 meter. 

Ketersediaan jalan yang ada saat ini membutuhkan sedikit perbaikan untuk 

jalan yang berkontruksi kayu dan pemeliharaan guna menjaga kondisi yang 

ada. 
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Tabel 14 Kebutuhan Jalan Perbandingan SPM dan Eksisting 
 

 
Fasilitas 

 
Eksisting 

Standar 

Pelayanan 

Minimum 

 
Seharusnya 

 
Dibutuhkan 

Jalan 3.056 m 60 m/ha 3.480 m 424 m 

Sumber; Data Hasil Analisis 2020 

 

Namun pada lokasi penelian ini jalan sudah cukup memenuhi kebutuhan 

masyarakat sehingga tidak dibutuhkan lagi menambah panjang jalan, cukup 

ditingkatkan saja kualitasnya. 

g. Air Limbah 

 

Berdasarkan SPM yang berlaku, 1 unit MCK umum melayani 200 jiwa. 

Berdasarkan hasil survey lapangan, diketahui bahwa di kawasan 

permukiman nelayan Suku Bajo terdapat 7 unit MCK umum. Dimana 

mengacu pada SPM jumlah fasilitas MCK idealnya adalah 9 unit MCK 

umum, yang diperoleh dengan cara: 

Jumlah MCK umum ideal menurut SPM 

= Jumlah Penduduk di dalam kawasan 

Standar pelayanan 1 unit MCK 

= 1.738 

200 

=8,69 = 9 

Tabel 15 Kebutuhan MCK Umum Perbandingan SPM dan Eksisting 
 

 
Fasilitas 

 
Eksisting 

Standar 

Pelayanan 

Minimum 

 
Seharusnya 

 
Dibutuhkan 

MCK Umum 7 1/200 jiwa 9 2 

Sumber; Data Hasil Analisis 2020 
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F. Konsep Penanganan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Nelayan 

Suku Bajo 

Adapun konsep penanganan secara fisik yang perlu dilakukan di lokasi 

penelitian yaitu: 

1. Penyediaan Air Bersih/Air Minum 

 

Berdasarkan kondisi eksisting di permukiman nelayan Suku Bajo 

kebutuhan air minum, memasak dan mencuci di permukiman Suku Bajo 

masyarakat menggunakan air yang bersumber dari mata air yang dibeli dari 

warga kemudian dialirkan menggunakan pipa ke tiap rumah dengan tarif 

6.000 ribu/1 jam dan 3.000 ribu/ 
1
/2 jam setiap harinya dan kondisi air tidak 

berwarna, tidak berbau dan tidak berasa, dan ada juga yang membeli air 

sumur bor dari pengelola bantuan yang dialirkan menggunakan pipa ke tiap 

rumah warga dengan tarif 5.000 ribu/1 m
3
. 

Untuk air bersih di lokasi penelitian berdasarkan hasil penjelasan 

kondisi eksisting sudah cukup baik, hanya diperlukan konsep peningkatan 

kualitas pelayanan dari sistem yang sudah ada air agar lebih terjamin untuk 

di konsumsi masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui air tanah memiliki 

beberapa kerugian atau kelemahan dibanding sumber air lainnya karena air 

tanah mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi tinggi. Zat-zat mineral 
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tersebut antara lain magnesium, kalsium dan besi yang menyebabkan 

kesadahan (Siti Munfiah dkk, 2013). 

Maka alternatif konsep penanganan yang disarankan adalah konsep 

water treatment. Konsep water treatment ini untuk rumah penyalur air sumur 

bor ke tiap rumah warga yang ada di permukiman nelayan Suku Bajo. 

a. Water Treatment 

 

Water Treatment adalah instalasi pengolahan air untuk mendapatkan 

air yang sesuai dengan standar baku mutu dan memisahkannya dari 

kontaminan agar lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi. 

Gambar 26 Pengelolaan Water Treatment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Untuk kondisi yang tejadi di lokasi penelitian konsep ini bisa dilakukan 

atau diterapkan oleh pihak yang menjual air, dengan memasang alat filtrasi 

sebelum akhirnya air masuk ditampung dalam toren dan kemudian dialirkan 

ke rumah-rumah warga. 

2. Jaringan Jalan 

 

Beberapa permasalahan yang terdapat pada jaringan jalan yang ada di 

lokasi penelitian ini adalah kontruksi jalan titian kayu yang dalam kondisi 
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masyarakat. Dapat dilihat pada gambar 26 kondisi eksisting dan gambar 27 
 

berdasarkan gambaran konsep penanganan. 

Gambar 27 Kondisi Jalan Eksisiting Gambar 28 Konsep Penanganan Jalan 

Jika konsep perbaikan ini dilakukan jelas akan sangat bermanfaat bagi 

kehidupan sehari-hari masyarakat kampung bajo, karena menjadi aman 

dilalui oleh masyarakat. 

3. Pengelolaan Persampahan 

 

 

buruk, kayunya sudah lapuk, paku yang sudah lepas, bambunya sudah patah 

dan tidak ada penyangga samping atau kayu pegangan untuk bagian kanan 

kiri sehingga sangat tidak aman dilalui untuk anak-anak dan lansia. 

Sehingga penanganan jaringan jalan yang perlu dilakukan adalah 

meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, seperti perbaikan jalan titian 

kayu yang sudah rapuh agar akses mudah dan aman untuk dilalui oleh 
 

 

Pada lokasi penelitian terdapat TPS yang difasilitasi 1 kontainer 

sampah di permukiman ini namun berdasarkan keterangan masyarakat pada 

zona daratan lebih banyak yang membuang sampah di halaman rumah, ini 

dikarenakan tidak tersedianya pewadahan sampah pada zona tersebut. Hal 



83 
 

 

 

ini juga terjadi di zona perairan, masyarakat langsung membuang sampah di 

laut yang merupakan halaman rumah mereka. 

Maka penanganan pengelolaan persampahan dapat dilakukan konsep 

TPS3R yang diawali dengan penyediaan tempat sampah disetiap rumah 

warga. Setelah itu pengangkutan sampah dilakukan memakai pola individual 

tidak langsung, yakni dilakukan oleh petugas kebersihan dengan mendatangi 

sumber sampah yang telah disediakan di permukiman warga untuk kemudian 

diangkut setiap harinya ke TPS yang telah disediakan pada malam hari 

dengan menggunakan gerobak sampah atau motor pengangkut sampah 

kemudian pada TPS untuk meminimalisir timbulan sampah yang dihasilkan 

maka dibutuhkan persan serta masyarakat dalam proses 3R pemilahan 

sampah organik dan anorganik yang kemudian akan diolah menjadi kompos 

dan kerajinan tangan, lalu kemudian setelah dipilah sampah sisa yang tidak 

digunakan atau sampah yang tergolong sampah B3 diangkut dan dipindahkan 

menggunakan truk sampah setiap 1x24jam dan paling lama 2x24jam untuk 

dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). 

Secara umum memang jenis sampah terbagi dua, jenis sampah organik 

yang dapat diolah dengan pengomposan, dan jenis sampah anorganik yang sulit 

untuk dikomposkan. Tujuan pengomposan adalah untuk mengubah bahan organik 

yang biodegradable menjadi bahan yang secara biologi bersifat stabil, dengan 

demikian mengurangi volume atau massanya (Petunjuk Teknis TPS3R Tahun2017). 
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Gambar 29 Contoh jenis-jenis pemanfaatan daur ulang sampah anorganik 

menjadi kerajinan tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sampah anorganik seperti sampah kemasan kopi, kemasan sabun, 

gelas plastik telah banyak dimanfaatkan menjadi bahan baku tas, sandal, 

payung dan kerajinan tangan lainnya. Contoh bentuk pemanfaatan sampah 

anorganik menjadi barang daur ulang sebagai hasil kerajinan tangan 

ditunjukkan oleh gambar di atas. 
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Gambar 30 Konsep Penanganan Persampahan 
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4. Drainase dan Pengelolaan Air Limbah 

 

Pada kawasan permukiman nelayan Suku Bajo terdapat drainase tersier 

dengan lebar 25 cm dan kedalaman 30 cm dalam kondisi buruk. Sedangkan 

untuk sistem pembuangan limbah pada permukiman Suku Bajo berupa jamban 

internal atau jamban keluarga, septic tank komunal dan septic tank individual 

serta MCK umum. 

Dilihat dari permasalahan drainase yang ada di lokasi penelitian perlu 

dilakukan perbaikan dan pemeliharaan pada drainase yang sudah rusak, 

berupa perbaikan kontruksi saluran dan mengangkat sedimen sehingga aliran 

air lancar menuju ke titik badan air penerima. Untuk proses pengangkatan 

sedimen dubutuhkan peran serta masyarakat setempat. 

Gambar 31 Pengangkatan sedimen di saluran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika konsep penanganan drainase sudah diterapkan maka 

selanjutnya yang perlu ditangani yaitu penanganan pengelolaan air limbah. 

Penanganan ini malakukan konsep penerapan dengan menggunakan bio 

septic tank. 
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Bio septic tank merupakan septic tank modern sebagai salah satu 

pilihan terbaik. Seperti septic tank konvensional, bio septic tank juga 

berfungsi untuk menampung tinja atau kotoran manusia. Namun, ada 

beberapa perbedaan yang cukup mencolok sari septic tank konvensional dan 

bio septic tank ini. Septic tank konvensional sering menggunakan batu bata 

sebagai bahan untuk menampungnya. Batu bata ini memang cukup kuat 

namun tidak mampu mengurai tinja, akibatnya sering tersumbat dan harus 

disedot untuk mengosongkannya. 

Sedangkan bio septic tank jika dilihat dari bahannya, septic tank ini 

menggunakan fiber sebagai bahan utama. Selain lebih kuat, fiber juga 

terbukti mampu digunakan dalam waktu yang cenderung lebih lama. Bio 

septic tank dilengkapi dengan teknologi mutakhir dan modern yang akan 

menguraikan tinja dengan sempurna, menghilangkan bau dari tinja tersebut 

dan akan mengubah limbah padat menjadi limbah cair sehingga dapat 

langsung dibuka pipanya dan langsung di alirkan ke drainase atau ke bawah 

rumah warga yang berada pada zona perairan kerena air yang keluar dari bio 

septic tank sudah bersih dan dapat terurai langsung. Dengan bio septic tank 

ini maka aliran air limbah dapat mengalir melalui drainase dan tidak 

menghambat saluran drainase. 
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Gambar 32 Konsep Bio Septic Tank Pada Rumh Zona Perairan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 33 Konsep Bio Septic Tank Pada Rumah Zona Darat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya penataan secara non fisik dilakukan sosialisasi dengan perawatan 

drainase dan pengelolaan persampahan, sosialisasi dilakukan kepada warga agar 

menjaga kondisi drainase sehingga dapat berfungsi dengan baik dan lebih tahan 

lama serta tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sehingga saat musim 

hujan air dapat mengalir dengan baik di lokasi penelitian. 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan   uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan sarana prasarana permukiman nelayan suku bajo yakni: 

 

a. Perbaikan dan pemeliharaan jalan yang sudah tersedia. 

 

b. Peningkatan kualitas air bersih 

 

c. Sistem pengelolaan air limbah komunal 

 

d. Perbaikan dan pemeliharaan drainase yang rusak 

 

e. Peningkatan pengelolaan persapampahan 

 

f. Penambahan unit MCK Umum 

 

g. Tangga disetiap titik tempat penambatan perahu 

 

2. Alternatif Konsep yang dilakukan di lokasi penelitian berupa penataan 

fisik dan non fisik, sebagai berikut: 

a. Penataan Secara Fisik 

 

1) Penataan fisik yang dilakukan yaitu perbaikan dan peningkatan 

jaringan jalan yang ada di lokasi penelitian. 

2) Menerapkan alternatif konsep water treatment rumah tangga untuk 

peningkatan kualitas air bersih/air minum. 

3) Melakukan perbaikan dan pemeliharaan pada drainase yang sudah 

rusak, berupa perbaikan kontruksi saluran dan mengangkat 
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sedimen sehingga aliran air lancar menuju ke titik badan air 

penerima 

4) Melakukan konsep pengelolaan air limbah dengan menyediakan 

 

bio septic tank pada rumah warga. 

 

5) Alternatif konsep pengelolaan sampah dilakukan dengan konsep 

TPS3R. 

b. Penataan Secara Non Fisik 
 

Penataan secara non fisik dilakukan dengan mengadakan 

sosialisasi mengenai perawatan drainase dan pengelolaan 

persampahan. 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Perlu adanya pengawasan dan pengoptimalan fungsi dari sarana dan 

prasarana oleh pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat itu sendiri 

dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang di Permukiman Nelayan 

Suku Bajo. 

2. Perlu adanya kerja sama yang baik antar swasta, pemerintah dan 

masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang di permukiman 

nelayan Suku Bajo demi mencapai kawasan strategis kabupaten yang 

terpadu, karena sesuai peruntukannya berdasarkan RTRW Kabupaten 

Bone Tahun 2013 menetapkan kawasan perkampungan Suku Bajoe 

sebagai kawasan strategis kabupaten yang memiliki nilai strategis sosial 
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dan budaya kabupaten yaitu sebagai tempat perlindungan peninggalan 

budaya. 

3. Masyarakat Suku Bajo perlu menjaga kondisi lingkungan baik dari sarana 

maupun prasrana agar permukiman nelayan Suku Bajo ini tidak lagi 

kumuh. 

4. Menjaga kelestarian dan karakteristik permukiman nelayan agar tetap bisa 

menjadi icon permukiman nelayan tradisional Suku Bajo. 

5. Untuk peneliti yang akan melakukan penelitian di lokasi ini penulis 

menyarankan untuk meneliti secara mendalam mengenai limbah dan 

penanganannya. 
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