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Abstrak 
Kebijaksanaan permukiman ramah lingkungan merupakan salah satu  kebijaksanaan pemerintah kota 

Palembang untuk menata lingkungan permukiman menjadi lingkungan yang  lebih nyaman dengan 

memperhatikan potensi lingkungan permukiman secara menyeluruh. Permukiman ramah lingkungan 
dikembangkan dengan memperhatikan keseimbangan  antara aspek ekonomi, ekologi, dan kualitas 

sosial. Aspek kebijaksanaan permukiman ramah lingkungan adalah adanya organisasi masyarakat 
yang bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan (RT dan masyarakat), adanya pemilihan 

sampah, adanya pengelolaan sampah (3R)/ pengomposan, adanya pengolahan sistem air bersih, 

adanya sanitasi lingkungan (Drainase, WC, Septic tank), adanya sebaran pohon 
peneduh/penghijauan,  adanya TPS dan tempah sampah, adanya kondisi bersih dari sampah, adanya 

penataan tanaman hias dan adanya apotik hidup  
Permukiman yang menerapkan kebijaksanaan ini adalah permukiman Berdikari di tepian sungai Musi 

yang merupakan kawasan hunian masyarakat informal. Kawasan ini memiliki  latar belakang 
masyarakat yang berbeda sehingga penerapan kebijaksanaan permukiman  ramah lingkungan ini  

memiliki perbedaan  dengan permukiman lainnya. Penerapan kebijaksanaan ini menyesuaikan dengan  

kondisi permukiman yang telah terbentuk, sehingga  penerapan kebijaksanaan ini banyak 
menselaraskan dengan potensi tapak dan lingkungan hunian. Penerapan kebijaksanaan ini ditinjau 

dengan menggunakan  metode Evaluasi Formal yaitu  suatu pendekatan  untuk mencapai tujuan studi 
dengan  menggunakan metode ilmiah untuk menghasilkan  informasi akurat  dan dapat dipercaya   

tentang hasil  dan pelaksanaan dari suatu kebijaksanaan.  Tinjauan Penerapan kebijaksanaan ini 

bertujuan  untuk mengetahui pola kehidupan dan hunian masyarakat permukiman  Berdikari sehingga 
akan diketahui tingkat keberhasilan penerapan kebijaksanaan pada lingkungan permukiman Berdikari 

di tepian sungai Musi Kota Palembang secara keseluruhan. 

 
Kata Kunci : Kebijaksanaan, Permukiman Ramah Lingkungan, Permukiman Berdikari  

 

PENDAHULUAN 

Pertambahan penduduk perkotaan akan meningkat permintaan terhadap rumah tinggal. Hal 
inilah yang kemudian memicu laju pertambahan bangunan yang out of control atau tidak 
terkendali. Kondisi ini menimbulkan dampak berbagai bangunan yang berdiri “seadanya” 
atau tanpa memperhatikan lingkungan sekitar dengan kondisi sanitasi yang kurang baik, 
kurangnya pepohonan sebagai penyuplai oksigen, serta metoda pengolahan sampah dan 
limbah rumah tangga yang tidak sesuai standar menjadi masalah utama yang harus segera 
ditanggulangi. Pertambahan penduduk perkotaan ini akan memiliki dampak terhadap kualitas 
lingkungan permukiman sebagai  tempat untuk hidup dan memiliki kehidupan bagi 
sekelompok masyarakat. Permukiman akan berlangsung dengan baik jika terkait dengan 
beberapa unsur, yaitu alam, manusia, masyarakat, shell, dan jaringan.  
Untuk itulah pemerintah kota Palembang  saat ini mulai menggalakkan pendirian 
permukiman yang ramah lingkungan sehingga meskipun tanah di perkotaan sudah sangat 
terbatas (terutama untuk digunakan sebagai daerah pemukiman) dengan beberapa langkah 
strategis maka kita masih tetap akan mendapatkan kawasan hunian yang nyaman dan 
ramah lingkungan.  
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Salah satu permukiman yang menerapkan kebijaksanaan ini adalah permukiman Berdikari di 
tepian sungai Musi yang merupakan kawasan hunian masyarakat informal. Kawasan ini 
memiliki  latar belakang masyarakat yang berbeda sehingga penerapan kebijaksanaan ini 
menyesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 
Penerapan kebijaksanaan ini menghasilkan suatu perubahan terhadap bentukan lingkungan 
permukiman Berdikari. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kajian yang mengkaji perubahan 
kondisi fisik lingkungan permukiman Berdikari sehingga akan diketahui tingkat keberhasilan 
penerapan kebijaksanaan ini.  

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Yunus (1987), Permukiman secara umum adalah tempat untuk hidup atau segala 
sesuatu  yang berkaitan dengan tempat untuk hidup bagi masyarakat.  Tempat hidup 
masyarakat ini berkaitan dengan kualitas permukiman yang ditentukan oleh ketersediaan 
dan keterjangkauan atribut permukiman masyarakat (Raymond Struyk; 40) : 

1. Kualitas struktur perumahan, untuk menilai kualitas rumah, seperti dinding, lantai, 
atap, dan lain sebagainya. 

2. Kualitas infrastruktur, untuk menilai jaringan utilitas permukiman, seperti air bersih 
dan kotor, listrik, dan lain sebagainya 

Permukiman ramah lingkungan adalah hunian yang dibangun dengan meminimalisasi 
dampak buruk terhadap lingkungan, dan lebih banyak menggunakan bahan bangunan yang 
bisa didaur ulang. Sebuah permukiman dapat disebut ramah lingkungan (sustainable 
development) bila pengembangannya seimbang antara aspek ekonomi, ekologi, dan kualitas 
sosial.  Menurut “ NIRWONO JOGA”, suatu kawasan dapat digolongkan menjadi permukiman 
ramah lingkungan apabila memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah: 
a. Lokasi yang tepat 
b. Optimalisasi lahan berimbang 
c. Zero water 
d. Pengendalian pencemaran udara 
e. Zero waste 
f. Green building code 

Pemerintah kota Palembang mengeluarkan kebijaksanaan permukiman ramah lingkungan 
melalui Badan  Lingkungan Hidup Kota Palembang dengan kriteria : 

1. Organisasi masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan  
2. Pemilihan sampah  
3. Pengelolaan sampah (3R) / pengomposan 
4. Air bersih 
5. Sanitasi lingkungan (Drainase, WC, Septic tank) 
6. Sebaran pohon peneduh/penghijauan 
7. TPS dan tempah sampah 
8. Bersih dari sampah 
9. Penataan tanaman hias 
10. Apotik hidup  

 

METODOLOGI 

Penelitian ini digolongkan dalam penelitian kualitatif dengan area wilayah penelitian   di 
permukiman Berdikari  kota Palembang. Lingkup  materi penelitian lebih diarahkan untuk 
mengkaji kondisi  lingkungan permukiman dan analisis penerapan kebijaksanaan 
permukiman ramah lingkungan di permukiman Berdikari. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah  metode Evaluasi Formal yaitu  suatu pendekatan  untuk mencapai 
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tujuan studi dengan  menggunakan metode ilmiah untuk menghasilkan  informasi akurat  
dan dapat dipercaya   tentang hasil  dan pelaksanaan dari suatu kebijaksanaan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lokasi 
Permukiman Berdikari terletak di Lr. Berdikari , Jl. KH. Wahid Hasyim, RT 25 RW 06 LK III, 
Kelurahan I Ulu,  Kecamatan Seberang Ulu I Palembang. Permukiman Berdikari terletak di 
tepian sungai Musi dengan luas kawasan sebesar ± 1.3 Ha dan kondisi permukiman 20% 
berbentuk rawa.  

Sebelah Utara : Kelurahan 

3-4 Ulu Perkampungan RT 24 
Sebelah Selatan : Jalan K.H. 

Wahid Hasyim 
Sebelah Barat : Kelurahan 

3-4 Ulu Perkampungan RT 26 
Sebelah Timur : Kelurahan 

3-4 Ulu Perkampungan RT 

 
 

Gambar 1. Letak Permukiman 
Berdikari 

  

Kondisi Sosial Ekonomi 

Permukiman Berdikari dihuni oleh 99 Kepala Keluarga  terdiri atas 218 jiwa laki-laki dan 280 
jiwa perempuan. Jenis pekerjaan penduduk permukiman Berdikari terdiri atas buruh 58 jiwa, 
swasta 58 jiwa, PNS 43 jiwa, guru 3 jiwa, supir 3 jiwa dan pensiunan 6 jiwa. 
 
Kondisi Jalan  dan Lingkungan  
Permukiman Berdikari terletak pada jalur jalan utama kota Palembang dengan lebar jalan 
utama 6-8 meter dan dilalui jalan lingkungan dengan lebar jalan lingkungan 4 meter. Kondisi 
jalan lingkungan ini tertata rapi dan bersih, tidak ada sampah yang berserakan di jalanan. 
Kondisi  fisik jalan lingkungan ini sudah di cor beton dan terdapat tanaman pada daerah 
pinggiran jalan lingkungan sehingga menambah keasrian kawasan. 

 

 

 

 

Gambar 2. Kondisi Jalan dan Lingkungan Permukiman Berdikari 

Kondisi Bangunan 
Kondisi bangunan di permukiman Berdikari menggunakan material bangunan berupa beton, 
batu bata, serta bahan kayu. Kondisi bangunan  pada kawasan ini kebanyakan rumah 1 
lantai, tetapi juga ada rumah maupun bangunan 2 lantai  yang berbentuk panggung. 
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Gambar 3. Kondisi Bangunan 

Pencapaian ke Permukiman 
Permukiman Berdikari dari pusat kota dapat dicapai dengan alat transportasi  bis kota dan 
angkutan kota.  

 
Fasilitas  
a. Fasilitas Pendidikan  

Permuki man Berdikari memiliki fasilitas sekolah dasar yang terletak di ujung Jalan 
Berdikari, dan fasilitas majalah dinding yang dapat digunakan oleh anak-anak remaja  
 
 
 

 
Gambar 5. Fasilitas Pendidikan 

b. Fasilitas Kesehatan 
Terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang diperuntukkan untuk membantu serta 
memberikan pelayanan kepada masyarakat tiap bulannya. Pelayanan Kesehatan di 
Permukiman Berdikari ini adalah : 
1. Posyandu Lansia (khusus usia lanjut) 
2. Posyandu Balita (khusus Balita) 
3. Poskesdes 
(umum) 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 6. Fasilitas Kesehatan 
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Fasilitas tambahan yang menunjang pelayanan  kesehatan adalah : 
a) Mobil Ambulan 
b) Rumah Toga 

Permukiman Berdikari memiliki 80 jenis tanaman obat-obatan. Fungsi Rumah Toga: 
o sebagai sarana untuk menjaga kesehatan masyarakat.  

o sebagai sarana memperbaiki gizi, pelestarian alam, penghijauan, pemerataan 

pendapatan, memotivasi gerakan koperasi, dan sarana keindahan  lingkungan. 

c. Fasilitas Sarana Ibadah 
Permukiman Berdikari terdapat mushola yang digunakan untuk berbagai kegiatan 
keagaaman antara lain adanya pengajian bersama dan aktivitas religious lainnya. 
Pembangunan mushola ini berasal dari  dana sumbangan dari warga setempat. 

 

 

 

 
 

Gambar 7. Fasilitas Sarana Ibadah 

 

PENERAPAN KRITERIA KEBIJAKSANAAN PERMUKIMAN RAMAH LINGKUNGAN 

PADA PERMUKIMAN BERDIKARI 

1. Organisasi masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan 

(RT dan masyarakat ) 
Permukiman Berdikari memiliki struktur organisasi kemasyarakatan yang dipilih 
berdasarkan pemilihan dengan menampung semua aspirasi warga masyarakat. 
Permukiman Bedikari memiliki IKADRI (Ikatan Remaja Lorong Berdikari ) sebagai 
perkumpulan remaja yang bertugas  untuk mengelola penataan lingkungan. Kegiatan 
yang dilaksanakan oleh IKADRI antara lain : 
a) Menyelenggarakan berbagai kegiatan 17 Agustus-an  
b) Gotong-royong kebersihan baik di akhir pekan maupun setiap bulan. 
c) Mengumpulkan sampah dari rumah warga. Sampah itu diangkut setiap malam dan 

kemudian dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara.  
d) Pembangunan jalan yang dilakukan atas dana sumbangan dari warga masayarakat 
e) Penanaman berbagai pohon di depan pagar maupun di pekarangan rumah warga 

masyarakat. Penyiapan  kotak sampah di setiap rumah.  
Aktivitas masyarakat di permukiman Berdikari antara lain adalah pengajian, kegiatan 
gotong royong, Poskamling dan Layanan berobat gratis tiap minggu di poskesdes. 

 
2. Pemilihan Sampah 

Kegiatan pemilihan sampah di  lingkungan Permukiman Berdikari dilakukan berdasarkan 

jenis sampah rumah tangga. Pemilihan sampah dibedakan menjadi: 

- Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari  makhluk hidup yang mudah 
terurai oleh alam, contoh : sisa sayuran, daun, kulit buah dan lain-lain 

- Sampah Non-Organik sampah yang sulit terurai oleh alam, contoh : kertas, logam, 
plastic, kaca, karet dan lain-lain 
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Gambar 8. Proses Pemilihan Sampah 

3. Pengolahan sampah 3R 

Kegiatan pengolahan sampah 3R  yang dilakukan di permukiman Berdikari : 

- Reuse 
Reuse adalah kegiatan menggunakan kembali sampah secara langsung, baik untuk 
fungsi yang sama atau fungsi yang lain. Proses Reuse pada permukiman Berdikari 
antara lain penggunaan kembali galon air dan kaleng cat sebagai tempat sampah. 

- Reduce 
Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. 
Proses Reduce yang dilakukan pada permukiman Berdikari antara lain penggunaan 
pengolahan sampah plastik untuk dibuat menjadi bahan kerajinan. 

- Recycle 
Recycle adalah memanfaatkan kembali  sampah setelah mengalami proses 
pengolahan. Proses Recycle pada permukiman Berdikari antara lain adalah 
pengomposan, daur ulang kertas dan lain-lain 
 

4. Air Bersih 

Air bersih adalah air yang secara fisika, biologis, dan kimiawi aman untuk digunakan 
oleh manusia. Permukiman Berdikari menggunakan air PDAM dengan system jaringan 
air bersih yang mengaliri keseluruhan rumah warga masyarakat permukiman ini. 

 

 
 
 

Gambar 9.  Proses Air Bersih 

 

5. Sanitasi lingkungan (Drainase, Septictank, WC) 

Drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat 

kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. 

Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke bangunan 

resapan, selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan 

tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir. 

Kondisi Sanitasi Lingkungan Permukiman Berdikari : 

- Drainase yang lancar (Tidak tergenang, bebas banjir, bebas sedimen, 
sampah/gulma). 

- WC tertutup, bersih, tidak berbau dan air bersih cukup  
- Setiap WC mempunyai septictank yang baik untuk menjaga pencemaran lingkungan 
Kondisi sanitasi lingkungan Permukiman Berdikari ini telah memenuhi criteria 
penyehatan lingkungan. 

PIPA POMPA 

RESERVOIR RUMAH PDAM 
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Gambar 10. Sistem Drainase di Permukiman Berdikari 

Saluran pembuangan air pada lingkungan permukiman Berdikari  ditutup dengan beton 

dan besi, sehingga saluran ini terlihat rapi. Saluran pembuangan air kotor berupa septic 

tank terdapat pada setiap rumah di lingkungan permukiman Berdikari. 

6. Sebaran pohon peneduh / penghijau 
Pohon peneduh berfungsi untuk membantu dalam penyerapan gas rumah kaca. 

Permukiman Berdikari memiliki ruang terbuka hijau yang berfungsi untuk penyegaran 

udara dan penyerapan air. Rumah warga di Permukiman Berdikari  juga memiliki ruang 

terbuka yang ditanami dengan pohon peneduh/penghijauan. 

 . 
 

 
 

 

Gambar 11. Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka di lingkungan rumah 

 

7. TPS dan Tempat Sampah  

Permukiman Berdikari memiliki TPS sebagai  tempat penampungan sampah dari 
tempat sampah rumah, pasar, sekolah dan lain-lain sebelum dibawa ke TPA 
(Tempat Pembuangan Sampah terakhir).  
Tempat sampah  dibagi menjadi 2 jenis  pemilihan yaitu  untuk sampah organik dan 
sampah  anorganik 

 
8. Bersih dari Sampah 

Bersih dari sampah adalah kondisi sampah yang  tidak dibuang di sembarang tempat, 

tetapi ada tempat tersendiri untuk menampungnya. PAda lingkungan dan jalan 

permukiman Berdikari telah disediakan tempat sampah khusus sehingga jalan dan 

lingkungan bersih dari sampah. 

9. Penataan tanaman hias 
Pada perkarangan rumah di lingkungan Berdikari banyak ditanam tanaman hias 

sehingga lingkungan rumah tertata rapid an menjadi asri. 

10. Apotik Hidup 
Beberapa perkarangan rumah masyarakat telah ditanami berbagai tanaman yang 

berfungsi sebagi obat alami seperti jahe, kunyit, temulawak, kumis kucing, dan lain-lain. 

SUNGAI 

MUSI 
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Gambar. Tanaman hias dan apotik hidup di perkarangan rumah 

KESIMPULAN 

Permukiman ramah lingkungan adalah bagian dari pengelolaan lingkungan perkotaan yang 
merupakan pengelolaan kawasan terkecil yang bertujuan melestarikan fungsi-fungsi 
lingkungan hidup, penataan dan pemanfaatan ruang dalam rangka meningkatkan kesehatan, 
dan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan elemen masyarakat secara keseluruhan. 
Permukiman Berdikari telah memenuhi kriteria permukiman ramah lingkungan sehingga 
terjadi perubahan lingkungan fisik berupa terciptanya lingkungan yang asri dan nyaman 
dengan melibatkan masyarakat secara langsung untuk pembangunan dan pemeliharaan 
lingkungan.  
 
Kriteria  Permukiman Ramah Lingkungan yang telah terpenuhi oleh Permukiman Berdikari : 
1. Lokasi yang tepat 

Lokasi permukiman Berdikari sesuai dengan peruntukan, strategis, aman, bebas banjir 
dan mudah diakses. Permukiman Berdikari didukung dengan infrastruktur jalan, 
pedestrian untuk pejalan kaki dan sepeda, ekodrainase, jaringan transportasi umum, serta 
sarana dan prasarana yang lengkap. 

2. Optimalisasi lahan berimbang 
Secara keseluruhan luasan lahan memiliki komposisi 40-60 % untuk ruang terbangun dan 
60-40% untuk ruang terbuka hijau, taman, lapangan olah raga, dan lain-lain dengan 
kondisi septic tank diletakkan pada setiap rumah.  

3. Zero water 
Permukiman Berdikari menyediakan sistem pengolahan air untuk air buangan cucian, dan 
limbah dari kamar mandi dan kloset. 
Ekodrainase di permukiman Berdikari menyerap air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam 
tanah atau ke areal resapan air berupa taman, lapangan olah raga, dan rawa. Setiap 
rumah dan bangunan dilengkapi sumur resapan sesuai ketersediaan lahan.  

4. Pengendalian pencemaran udara 
Masyarakat permukiman Berdikari  membangun koridor jalur hijau dan teduh yang 
menyerap polutan dan kebisingan. 

5. Zero waste 
Masyarakat permukiman Berdikari  berusha membangun tempat pemrosesan sampah 
dengan prinsip zero waste melalui program 3R (reduce, reuse, recycle). Seluruh penghuni 
diberdayakan mengurangi (reduce) pemakaian bahan-bahan sulit terurai yang bisa 
menekan produksi sampah hingga 50 persen. Sampah anorganik seperti kertas, botol, 
kaleng kayu, dan besi dipilah dan dipakai ulang (reuse), sementara sampah organik diolah 
menjadi pupuk. 
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