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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. 

Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan 

tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru resmi 

menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan 

Kepmendagri Nomor 52/I/44-25. Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 

2001, jumlah kecamatan dan kelurahan di Kota Pekanbaru telah mengalami 

perubahan. Pada tahun 2003, Kecamatan yang semula hanya berjumlah 8, mekar 

menjadi 12 kecamatan. Begitu pula halnya dengan kelurahan, dari 50 menjadi 58 

kelurahan. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah Rukun Warga dan Rukun 

Tetangga, dimana pada tahun 2015 terdapat 704 RW dan 2.927 RT. 

Visi Kota pekanbaru adalah terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat 

perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju 

masyarakat sejahtera yang belandaskan Iman dan Taqwa. Salah satu makna yang 

terkandung dalam visi Kota Pekanbaru adalah mewujudkan kehidupan masyarakat 

yang sejahtera, dalam kondisi ini dicita-citakan masyarakat akan dapat hidup 

dilingkungan yang relatif aman, bebas dari rasa takut, serba kecukupan lahir dan 
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batin secara seimbang dan selaras baik material maupun spiritual yang didukung 

dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan dan lingkungan. 

Pekanbaru merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki jumlah 

penduduk terbanyak. Disetiap tahunnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru 

mengalami kenaikan yang cukup drastis. Banyaknya jumlah penduduk di Kota 

Pekanbaru apabila memiliki kualitas yang baik akan menjadi suatu potensi sumber 

daya manusia yang luar biasa. Dimana jumlah penduduk yang banyak dan kualitas 

penduduk yang rendah berpengaruh terhadap daya dukung dan daya tampung 

lingkungan. 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2015 

No Kecamatan 
Penduduk (Jiwa) Rasio 

Jenis 

Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Tampan 104.059 97.123 201.182 1.07 

2 Payung Sekaki 53.045 48.083 101.128 1.10 

3 Bukit Raya 56.322 53.059 109.381 1.06 

4 Marpoyan Damai 75.267 70.954 146.221 1.06 

5 Tenayan Raya 76.979 71.034 148.013 1.08 

6 Limapuluh 22.063 22.418 44.481 0.98 

7 Sail 11.542 11.582 23.124 1.00 

8 Pekanbaru Kota 14.039 13.185 27.224 1.06 

9 Sukajadi 24.482 25.168 49.650 0.97 

10 Senapelan 18.915 19.425 38.340 0.97 

11 Rumbai 38.13 36.847 74.977 1.03 

12 Rumbai Pesisir 38.374 36.023 74.397 1.07 

Jumlah 533.217 504.901 1.038.118 1.06 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2015 
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Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota 

Pekanbaru sebanyak 1.038.118 jiwa, penduduk berjenis kelamin laki-laki 

berjumlah 533.217 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 

504.901 jiwa. Dengan jumlah Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tampan 

yaitu berjumlah 201.182 jiwa, dan penduduk dengan jumlah yang sedikit terdapat 

di Kecamatan Sail yaitu berjumlah 23.124 jiwa. Banyaknya pertumbuhan 

penduduk yang ada di Kota Pekanbaru membuat Kota Pekanbaru semakin padat 

dan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh 

Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Peran pemerintah daerah juga 

dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. 

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah 

Kabupaten atau Kota. Kecamatan terdiri atas Desa-desa atau Kelurahan-

kelurahan, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada 

kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah 

sesuai dengan kebutuhan daerah. Sebagai perangkat Daerah, Camat dalam 

menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan wewenang dan bertanggung jawab 

kepada Bupati atau Walikota. 
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Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah 

Kota Pekanbaru pada Bab VI Pasal 158 ayat 3 Camat melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah yang meliputi aspek: a) Perizinan; b) Rekomendasi; c) 

Koordinasi; d) Pembinaan; e) Pengawasan; f) Fasilitasi; g) Penetapan; h) 

Penyelenggaraan; dan i) Kewenangan lain yang dilimpahkan. 

Selanjutnya pada lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 

2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat, Camat 

mendapatkan wewenang dalam bidang pemukiman untuk melaksanakan 

pengawasan penyelenggaraan penanganan pemukiman kumuh diwilayah kerjanya. 

Camat mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan 

lingkup kecamatan dalam forum musyawarah pembangunan dikelurahan dan 

kecamatan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.  

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam 

pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya 

membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif 

sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi 
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setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau 

siklus kehidupan manusia 

Namun di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru masih banyak 

masyarakat yang belum mendapatkan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal 

ini dikarenakan jumlah penduduk yang padat, lahan untuk mendirikan bangunan 

yang minim dan faktor ekonomi masyarakat yang rendah sehingga mengakibatkan 

munculnya titik-titik lokasi permukiman padat hunian dengan bangunan yang 

tidak beraturan sehingga menyebabkan pemukiman kumuh dengan lingkungan 

hidup yang tidak baik dan sehat bagi penghuninya. 

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 

2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Dan 

Pemukiman Kumuh, dijelaskan bahwa kriteria kekumuhan ditinjau dari: 

1. Kondisi bangunan memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur dan tidak memenuhi 

syarat; 

2. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat, yaitu: a) Jalan 

Lingkungan; b) Drainase Lingkungan; c) Penyediaan Air Bersih/Minum; d) 

Pengelolaan Persampahan; e) Pengelolaan Air limbah; f) Proteksi Kebakaran. 

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan di Kota 

Pekanbaru yang beberapa titik wilayahnya terdapat permukiman kumuh. Beberapa 

titik kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir ini terletak di 6 Kelurahan yaitu, 
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Kelurahan Meranti Pandak, Limbungan, Lembah Sari, Lembah Damai, 

Limbungan Baru dan Tebing Tinggi Okura.  

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan perumahan di daerah 

Kecamatan Rumbai Pesisir adalah luas lahan yang semakin menyempit, harga 

tanah dan material bangunan yang dari waktu kewaktu semakin bertambah mahal, 

serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi semacam ini 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan seringkali 

menumbuhkan pemukiman kumuh. 

Tabel 1.2 

Jumlah Pemukiman Kumuh di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru 

Tahun 2015 

No Kelurahan 
Luas 

(KM
2
) 

Jumlah 

Penduduk 

Pemukim

an Tidak 

Kumuh 

Pemuki

man 

Kumuh 

Kepada

tan 

(Jiwa) 

1 Meranti Pandak 3.88 12.998 11.668 960 3.254 

2 Limbungan 2.48 13.233 12.464 399 5.186 

3 Lembah Sari 9.77 12.688 11.448 330 1.26 

4 Lembah Damai 4.32 8.364 7.664 870 1.85 

5 Limbungan Baru 2.09 21.276 20.52 386 10.002 

6 
Tebing Tinggi 

Okura 
134.79 5.838 5.173 295 4.056 

Jumlah 157.33 74.397 68.397 3.240 45.876 

Sumber: Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2015 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dijelaskan bahwa jumlah pemukiman kumuh 

di Kecamatan Rumbai Pesisir cukup banyak yakni 3.240 dari jumlah penduduk 

Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 74.397 jiwa. Dari 6 Kelurahan tersebut yang 

terbanyak terdapat pemukiman kumuh adalah Kelurahan Meranti Pandak 
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sebanyak 960 dengan jumlah penduduk sebanyak 12.998 jiwa. Wilayah ini 

merupakan daerah yang terdapat kantong-kantong kemiskinan sehingga disebut 

sebagai pemukiman kumuh, karena lokasinya yang berada ditepian sungai dan 

apabila terjadi bencana banjir akan mengganggu aktivitas-aktivitas masyarakat 

disekitarnya. Dan yang paling sedikit jumlah pemukiman kumuh terdapat di 

Kelurahan Tebing Tinggi Okura dengan jumlah 295 pemukiman kumuh dengan 

jumlah penduduk sebanyak  5.838 jiwa. 

Penelitian ini berfokus pada pemukiman kumuh yang ada di Kelurahan 

Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir. Pemukiman kumuh yang ada di 

wilayah Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir berupa hunian 

padat dan bangunan yang tidak beraturan yang terletak di gang-gang sempit. 

Dibeberapa hunian padat tersebut terlihat kondisi dimana terkadang satu rumah 

dapat dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga yang menyebabkan kondisi 

pemukiman yang padat sehingga keadaan rumah berada dibawah standar rata-rata. 

Selain itu kondisi tersebut di pengaruhi dengan banyaknya rumah kost bagi 

penduduk pendatang. 

Kriteria kumuh di wilayah Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai 

Pesisir ini ditinjau dari kondisi: 

1. Kondisi bangunan 

Kondisi bangunan pemukiman kumuh di Kelurahan Lembah Damai 

Kecamatan Rumbai Pesisir yang sangat rapat dan sempit, acak-acakan serta tidak 

beraturan dengan konstruksi rendah. Kondisi bangunan rumah tidak permanen dan 
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tidak memenuhi syarat minimal untuk tempat tinggal. Sehingga mencerminkan 

kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya. 

2. Kondisi sarana dan prasarana 

Tidak tersedianya drainase sehingga air tidak dapat mengalir dengan baik 

dan kondisi kualitas drainase yang buruk karena berupa galian tanah tanpa 

material pelapis, sehingga menimbulkan genangan bahkan dapat terjadi banjir. 

Kondisi kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk dan rusak serta hanya 

sebagian jalan yang diperkeras, jalan lingkungan tersebut sangat rawan banjir 

walaupun terkena hujan dengan intensitas yang rendah. Dengan kondisi prasarana 

yang tidak memenuhi syarat mengakibatkan kondisi pemukiman di Kelurahan 

Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir tersebut kumuh. 

Masalah pada pembangunan pemukiman kumuh di Kelurahan Lembah 

Damai Kecamatan Rumbai Pesisir adalah bahan material yang digunakan dalam 

pembangunan drainase tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga 

mengakibatkan drainase yang baru diselesaikan mengalami kerobohan dan 

drainase tersebut tidak dapat mengalirkan air secara baik dan mengakibatkan 

banjir. Tidak sesuainya bahan material yang telah ditetapkan dalam pembangunan 

rehab rumah dan tidak sesuainya hasil pembangunan dengan rencana yang telah 

ditetapkan. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak berpedoman dengan 

spesifikasi teknis atau rencana yang telah ditetapkan. 

Karena Camat mendapatkan pelimpahan wewenang dari Walikota 

Pekanbaru untuk melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan 
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pemukiman kumuh diwilayah kerjanya, maka masalah tersebut merupakan 

tantangan besar bagi Camat Rumbai Pesisir untuk memperbaiki dan mengatasi 

masalah tersebut dengan melakukan berbagai macam cara demi meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan fenomena yang ada dilatar belakang diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengawasan Camat 

Dalam Pembangunan Pemukiman Kumuh di Kelurahan Lembah Damai 

Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengawasan Camat dalam pembangunan pemukiman kumuh di 

Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan pengawasan pembangunan pemukiman 

kumuh di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota 

Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengawasan camat dalam pembangunan pemukiman kumuh 

di Kelurahan Lembah Damai kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. 
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2. Mengetahui hambatan pengawasan Camat dalam pembangunan 

pemukiman kumuh di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai 

Pesisir Kota Pekanbaru. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang ingin melanjutkan penelitian 

yang berkaitan dengan masalah yang sama. 

b. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta 

menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai pengawasan 

camat dalam pembangunan pemukiman kumuh. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan manfaat dalam bentuk sumbangan saran untuk 

perkembangan ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai 

pengawasan camat dalam pembangunan pemukiman kumuh di 

Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota 

Pekanbaru. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis terhadap proposal ini, 

maka disusun sistematika sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan 

latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian dan 

diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang melandasi 

pembahasan proposal yang berhubungan dengan judul penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang jenis 

penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan keberadaan Kantor Camat 

Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, kedudukan organisasi dan 

struktur organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian penulis 

dilapangan yaitu mengenai pengawasan camat dalam 

pembangunan pemukiman kumuh di Kelurahan Lembah Damai 

Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.  
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BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


