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ABSTRACT  

The community house in Lemo Bajo village has different characteristics from the fishermen community in general. 

In the beginning, the people in Lemo Bajo village who are majority are Bajo tribe occupying the sea as a place to 

live, but the passage of time makes this community as a separate community and lives together with tribes that 

are no longer homogeneous. This also affects their homes and settlement patterns. The objective of the research 

is to observe the utilization of residential space in Lemo Bajo village to know the pattern of spatial use as the 

direction of settlement of coastal settlement area. Method used in this study is of normative analysis approach, 

quantitative and qualitative of description, as well as spatial analysis. Based on spatial pattern analysis on 

fisherman's settlement in Lemo Bajo village is influenced by circulation pattern of road because it is on the main 

road between regencies / provinces that form linear pattern. The space between the main road and the house is 

utilized by the Bajo tribe people to dry the algae. 

Keywords: space utilization, Lemo Bajo, coastal settlement 

 

ABSTRAK  

Rumah masyarakat di Desa Lemo Bajo memiliki karakteristik berbeda dari rumah masyarakat nelayan pada 

umumnya. Pada awalnya, masyarakat di desa Lemo Bajo yang mayoritas adalah suku Bajo menempati laut 

sebagai tempat bermukim, namun berjalannya waktu menjadikan masyarakat ini sebagai komunitas tersendiri 

dan hidup menyatu dengan suku yang tidak lagi homogen. Hal ini berpengaruh pula dengan rumah tinggal dan 

pola pemukiman mereka. Tujuan penelitian Pola Pemanfaatan Ruang Pemukiman Nelayan Suku Bajo di Desa 

Lemo Bajo adalah melihat kecenderungan pemanfaatan ruang pemukiman di desa Lemo Bajo untuk mengetahui 

pola pemanfaatan ruang sebagai arahan penataan kawasan pemukiman pesisir. Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan metode analisis normatif, metode deskripsi kuantitatif dan 

kualitatif, serta metode analisis keruangan [spasia]. Berdasarkan analisa pola tata ruang pada pemukiman 

nelayan di desa Lemo Bajo dipengaruhi oleh pola sirkulasi jalan karena berada pada jalan utama lintas 

kabupaten / propinsi yang membentuk pola linear. Ruang di antara jalan utama dan rumah dimanfaatkan oleh 

masyarakat suku Bajo untuk menjemur algae. 

Kata Kunci: pemanfaatan ruang, Lemo Bajo, pemukiman pesisir 

PENDAHULUAN  

Masyarakat di desa Lemo Bajo Kab. Konawe merupakan fenomena yang menarik dalam kaitannya 
dengan rumah yang mereka huni. Pada hakekatnya masyarakat di desa ini adalah masyarakat 
pendatang dari berbagai daerah, namun akibat berjalannya waktu menjadikan masyarakat ini sebagai 
komunitas tersendiri dan hidup menyatu. Hal ini berpengaruh pul   a dengan rumah tinggal mereka. 

Pada tahun 1960-an, suasana minus sebuah perkampungan nelayan cukup terasa di wilayah ini. 
Rumah panggung yang berdinding bambu atau papan murahan yang letaknya berimpitan dan terletak 
dipinggiran laut. Tata letak perumahan yang tidak teratur, sehingga kondisi rumah ditinjau dari segi 
konstruksi dan bahan, maupun kenyamanan kurang diperhatikan. Serta jalan yang kotor yang 
dipenuhi anak-anak yang berpenampilan lusuh, menjadi sebuah pemandangan yang lumrah. 
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Di masa sekarang, suasana seperti itu berubah sama sekali. Rumah warga kini diganti tembok. Pada 
tembok dan tiang bagian depan dilapisi dengan keramik serta menggunakan ragam hias yang 
dikombinasikan dengan bentuk-bentuk geometris sehingga menampilkan suasana yang lebih 
semarak. Penggunaan kaca pada jendela rumah, lantai keramik yang berbeda di tiap ruangan, dan 
menggunakan seng sebagai material penutup rumah. 

Permukiman masyarakat di Desa Lemo Bajo di Kecamatan Lasolo umumnya memanfaatkan lahan 
yang tersedia di pesisir sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1990-an, pemanfaatan ruang terbangun 
tidak memperhatikan sempadan pantai, dimana masyarakat membangun rumah permanen di lahan 
peralihan darat dan laut, pembangunan membelakangi laut, tidak memperhatikan sanitasi bangunan 
karena masyarakat menganggap laut sebagai tempat pembuangan akhir, serta kondisi akses jalan 
menuju pemukiman pesisir dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat menjemur hasil tambak. 
Permasalahan mendasar yang ada di kawasan pesisir ini adalah pada kompleks dan tingginya 
intensitas aktifitas masyarakat yang ada di kawasan ini, sehingga dirasa perkembangannya 
menggeser fungsi kawasan semula yang semestinya dapat dikembangkan menjadi lebih berfungsi 
pada kawasan ekologis. Berdasarkan kondisi eksisting saat ini, suasana tersebut mengalami 
perubahan sehingga perlu di identifikasi pola pemanfaatan ruang pemukiman pesisir di Desa Lemo 
Bajo Kecamatan Lasolo dan penanganan pemanfaatan ruang nantinya bisa menjadi arahan penataan 
kawasan pesisir.   

LANDASAN TEORI 

Pengertian Kawasan Pesisir 

Pengertian Kawasan Pesisir Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil Pasal 1 Bagian 2 Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang 
dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
dalam rencana zonasi mempertimbangkan : (i) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan 
daya dukung ekosistem fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, 
dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan. (ii) Keterpaduan 
pemanfaatan berbagai sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan (iii) 
Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. 

Pola Pemanfaatan Ruang 

Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk hubungan antar berbagai aspek sumber daya manusia, 
sumber daya buatan, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, administrasi, informasi, pertahanan 
keamanan, fungsi lindung, budi daya, dan estetika lingkungan; dimensi ruang dan waktu yang dalam 
kesatuan secara utuh menyeluruh serta berkualitas membentuk ruang. 

Pemanfaatan ruang merupakan rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang 
memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan 
ruang diselenggarakan secara bertahap melalui penyiapan program kegiatan pelaksanaan 
pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan 
masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, sesuai dengan rencana tata ruang yang 
telah disiapkan. (Muta’ali, 2002). 

Dinamika pemanfaatan ruang tercermin, antara lain: Perubahan nilai sosial akibat rencana tata ruang 
Perubahan nilai tanah dan sumberdaya alam lainnya Perubahan status hukum tanah akibat rencana 
tata ruang Dampak terhadap lingkungan Perkembangan serta kemampuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Dalam  pemanfaatan ruang dikembangkan : Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna 
air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataaan ruang 
Perangkat yang bersifat insentif dan disinsentiv dengan menghormati hak penduduk sebagai warga 
negara (UUPR ps 16). 
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Pola Perkampungan Nelayan 

Dilihat dari letaknya perkampungan di lingkungan perairan dibedakan menjadi lingkungan perairan 
laut atau permukiman yang berada di daerah pantai, dan lingkungan perairan darat atau permukiman 
yang berada di sekitar sungai, danau, dan waduk atau rawa. (Utami dalam Santi, 2006)- 

 

Gambar 1. Pola Perkampungan Nelayan di Lingkungan Perairan Laut 
Sumber: Santi, 2006 

Pola Perkampungan Nelayan di Lingkungan Perairan Laut 

Perletakan massa bangunan permukiman di lingkungan perairan ini umumnya memanjang sejajar 
dengan garis pantai. Terjadinya pola demikian akibat aktivitas nelayan yang membutuhkan letak 
hunian sedekat  mungkin dengan ruang produksi berupa laut. Sehingga bentuk pola hunian mengikuti 
bentuk pola garis pantai. Pola jajar berlapis, biasanya disertai jajar jaringan prasarana jalan darat, dan 
tiap rumah berada di tepi jalan. Sedangkan permukiman yang berada dalam pulau mempunyai 
perletakan bangunan yang menyebar memenuhi pulau dan sejajar sesuai jaringan jalan, namun sifat 
menyebar ini masih tetap menghadap kearah laut (Utami dalam Santi, 2006).  

Dilihat dari beberapa perkampungan nelayan yang ada di indonesia, bangunan hunian permukiman di 
lingkungan perairan laut, dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu tanah darat, peralihan tanah darat 
dengan perairan, dan diatas air. Umumnya untuk bangunan yang berada di tanah darat di dirikan 
langsung merapat dengan tanah dan ada pula rumah panggung. Sementara itu, bangunan pada 
peralihan tanah darat–perairan dan diatas hamparan air merupakan bangunan panggung. Bentuk 
bangunan umumnya di sesuaikan dengan pengalaman dan budaya warga setempat. Pemilihan bahan 
bangunan pada daerah perairan didasarkan atas pertimbangan kekuatan (beban dan alam laut), 
ketersediaan lahan dan fungsional (kenyamanan ruang). Bahan bangunan disesuaikan dengan 
pengalaman dan budaya warga setempat. 

Pola Perkampungan Nelayan di Lingkungan Perairan Darat 

Gambar 2. Pola Perkampungan Nelayan di Lingkungan Perairan Darat 
Sumber: Santi, 2006 



3-70    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2017, ISBN 978-602-294-240-5  

Perletakan dari massa bangunan permukiman, umumnya berjajar sepanjang tepi ruas sungai 
(memanjang/linier), dan terdiri atas beberapa lapis baik kearah darat maupun kearah perairan sesuai 
dengan jumlah penduduk dan ruang yang tersedia. Pola jajar berlapis, biasanya disertai jajar jaringan 
prasarana jalan darat dan tiap rumah berada di tepi jalan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan dan metode penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriptif. Metode ini adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, 
suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 
2003).  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara berstruktur, pengamatan langsung, studi 
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan antara 
analisis kuantitatif dan kualitatif, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis pemanfaatan ruang 
terbangun di Desa Lemo Bajo.  

Penelitian ini berlokasi di desa Lemo Bajo Kecamatan Lasolo Kab. Konawe Utara Sulawesi Tenggara 
dengan luas wilayah 1.552 ha dan berjarak 94 km arah utara dari kota Kendari. Lahan permukiman ini 
sebelumnya adalah bukit dan hutan. Namun dengan adanya kebijakan pemerintah untuk membangun 
ke darat maka masyarakat desa Lemo Bajo meratakan bukit tersebut dan menebang sebagian hutan 
untuk dijadikan permukiman mereka yang baru. Batasan lingkungan permukiman ini adalah sebelah 
barat dengan bukit, sebelah utara dengan laut, sebelah timur dengan permukiman, sebelah selatan 
dengan hutan dan lahan perkebunan cengkeh. Penelitian dilakukan pada bulan April tahun 2017.  
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Gambar 3 Diagram Alir Penelitian 

Gambar 4 Peta Administrasi Kabupaten Konawe Utara 

Sumber: RTRW Kabupaten Konawe Utara, 2016 

Pengumpulan Data Sekunder 

- RTRW Kabupaten Konawe 
Utara 

- Kecamatan Dalam Angka 
2016 

Tujuan 

Rumusan Masalah 

Latar Belakang 

Karakteristik Ruang 
Desa Lemo Bajo 

Pengumpulan Data Primer 

- Wawancara bebas 
- Wawancara terstruktur 
- Observasi Lapangan 
- Studi Dokumentasi 

Analisis Data: 

- Penetapan klasifikasi fungsi zona: 
berdasarkan karakterisitik wilayah 

- Pemanfaatan Ruang tiap zona 
- Analisis data secara deskripsi kualitatif 
dan kuantitatif, analisis normatif 

OUTPUT - REKOMENDASI 

Identifikasi pola pemanfaatan ruang 
terbangun di Desa Lemo Bajo Kabupaten 

Konawe Utara 

Deskripsi 

- Sejarah Permukiman  
- Pola Pemukiman 
- Pemetaan Kawasan 
- Zonasi  
- Aspek Pemanfaatan Ruang Hasil dan Pembahasan 

Desa Lemo Bajo 
Kecamatan Lasolo 
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Gambar 5 Peta Administrasi Desa Lemo Bajo Kabupaten Konawe Utara 

Sumber : Observasi, 2017 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Latar Belakang Tumbuhnya Permukiman Nelayan di Desa Lemo Bajo 

Masyarakat Bajo yang mendiami pesisir pantai di desa ini awalnya berasal dari Bajoe (Sulawesi 
Selatan), perpindahan dari Bajoe Sulawesi Selatan menuju pesisir ini tepatnya pada tahun 1960-an, 
hal ini didasarkan untuk memperbaiki taraf hidup. Seperti yang di paparkan salah satu responden 
bahwa ketika mereka meninggalkan kampung Bajoe tahun 1960-an pertama-tama mereka menempati 
daerah pesisir pantai dan di atas air akan tetapi akibat desakan pemerintah daerah sehingga mereka 
terpaksa meninggalkan daerah pesisir dan diatas air menuju daratan sebagai tempat permukiman 
baru mereka (Wawancara,18 Februari 2017) 

Proses perpindahan orang Bajo dari daerah asal Bajoe, juga tidak lain disebabkan karena daerah 
tujuan sangat menjajakan untuk mengembangkan kehidupan maritim, sehingga hal ini sangat 
mendorong untuk menetap di daerah tujuan disamping itu hal lain tidak dilupakan bahwa sikap 
masyarakat Bajo yang sangat senang berpetualang dalam hal mencari daerah yang potensial untuk 
mendukung kelangsungan hidup yang lebih baik di banding daerah asal. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Lemo Bajo bahwa “Orang-orang Bajo pada umumnya 
sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupan mereka pada lautan kurang paham dengan 
keadaan lingkungan pegunungan, oleh karena itu selalu mengarungi lautan luas untuk mencari 
daerah-daerah yang memiliki potensi wilayah laut yang dapat melangsungkan kehidupan mereka 
dalam memenuhi kebutuhan keluarga serta keturunannya untuk masa depan”. 
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Disamping itu apabila orang-orang Bajo merasa tidak aman atau stabilitas keamanan terganggu, 
maka mereka selalu berpindah, hal ini terjadi karena masyarakat Bajo selalu memiliki sifat-sifat 
kedamaian dalam jiwa mereka yang selalu tertutup dengan pengaruh luar lingkungan. 

POLA PEMUKIMAN  

Wilayah permukiman masyarakat di Desa Lemo Bajo di Kecamatan Lasolo secara umum mengikuti 
pola memanjang/ pola linear sepanjang pesisir pantai. Masyarakat yang memanfaatkan laut sebagai 
media budidaya bermukim di wilayah pesisir pantai berkelompok dengan pola permukiman menyusuri 
pantai. Sedangkan petani tambak hidup terpisah-pisah (bermukim di tengah pertambakan) yang 
diantarai oleh hamparan tambak, begitu pula dengan masyarakat yang membudidayakan rumput laut 
di mana jarak antara lokasi budidaya dengan tempat tinggalnya relatif dekat. Pola kelompok 
permukiman tersedia sarana sosial, terutama sarana peribadatan. Keberadaan masjid menjadi tolak 
ukur tentang kapasitas nilai-nilai religius pada kelompok permukiman. 

Masyarakat di Desa Lemo Bajo mempunyai karakteristik selain memandang laut sebagai sumber 
kehidupan ekonomi karena bermata pencaharian sebagai nelayan, juga memandang laut sebagai 
wilayah permukiman yang menunjang aktivitas sehari-hari mereka dalam berinteraksi dengan perairan 

KLASIFIKASI FUNGSI  

Klasifikasi fungsi zona merupakan arahan penentuan kawasan, baik zona dasar maupun kawasan 
lainnya yang memerlukan penanganan khusus, yang selanjutnya dirinci dalam penentuan zona yang 
masing-masing memiliki sifat spesifik (PU, 2006). Berdasarkan observasi lapangan, Desa Lemo Bajo 
terdiri dari zoona pemukiman, zona Pesisir, dan zona hutan/perkebunan. Pembagian zona ini dengan 
pertimbangan batasan fisik kawasan yaitu hutan, permukiman, dan pesisir serta kesamaan 
karakteristik pemanfaatan lahan. Zona dasar di Desa lemo Bajo yaitu zona 1 merupakan hutan yang 
digunakan sebagai daerah resapan air, zona 2 merupakan zona   pemukiman, dan zona 3 merupakan 
zona laut. 

Berdasarkan Rencana Tata Guna Lahan, kegiatan penggunaan lahan di Desa Lemo Bajo antara lain 
kegiatan kawasan pemukiman, perkebunan, dan laut. Laut di desa ini digunakan masyarakat sebagai 
area tambak rumput laut. Keberadaan tambak ini merupakan salah satu aspek akan mendukung 
peningkatkan pendapatan masyarakat. 

Gambar 6 Zona Dasar di Desa Lemo Bajo Kabupaten Konawe Utara 

Sumber: Analisis, 2017 

Aspek Pemanfaatan Ruang di Desa Lemo Bajo 

Pemanfaatan ruang secara keseluruhan di Desa Lemo Bajo didominasi oleh lahan perkebunan dan 
hutan yaitu seluas 1514,24 ha (97,56%), luas lahan untuk perumahan yaitu. 37,75 (2,44%) ha. Pada 
mulanya masyarakat suku Bajo yang hidup di daerah tersebut menempati laut sebagai kawasan 
tempat          tinggal mereka,  namun pada tahun 1980-an pemerintah menganjurkan masyarakat 
suku Bajo tersebut untuk tinggal di darat yang lahannya sudah disediakan oleh pemerintah. Faktor 
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kebiasaan masyarakat suku Bajo yang tidak bisa meninggalkan laut sebagai tempat tinggal perlahan-
lahan turun ke pesisir laut dan membangun rumah sebagai tempat tempat tinggal mereka.  

Jenis kegiatan di zona pemukiman berdasarkan penggunaan lahan yang mempengaruhi 
pengembangan lahan di klasifikasikan pemanfaatan ruang pada pemukiman pesisir. Kegiatan 
penggunaan lahan di kawasan pemukiman di Desa Lemo Bajo cenderung dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk menjemur hasil laut. 

 

   

Gambar 7 Pemanfaatan Lahan di Kawasan Pemukiman di Desa Lemo Bajo 

Sumber : Observasi, 2017 

Pemanfaatan lahan di Desa Lemo Bajo direncanakan dengan melihat kegiatan penggunaan lahan. 
Penggunaan lahan yang dominan adalah kegiatan menjemur hasil laut antara lain ikan dan rumput 
laut. Berdasarkan penggunaan ruang yang dominan di Desa Lemo Bajo, ditinjau dari aspek 
kesesuaian lahan untuk kawasan pemukiman, perlu diperhatikan indikator-indikator penggunaannya 
agar tidak menimbulkan dampak bagi kelangsungan sumberdaya dan lingkungan. 

Pengaturan pemanfaatan ruang tiap zona direncanakan sesuai dengan kriteria penggunaan lahan 
yang ditentukan berdasarkan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, diperbolehkan 
terbatas atau dilarang pada suatu zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Kondisi Kawasan Pemukiman di Desa Lemo Bajo 
Sumber : Observasi, 2017 
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Pemanfaatan Diizinkan  

Keberadaan pemukiman di Desa Lemo Bajo merupakan pendukung pembangunan wilayah daerah. 
Kegiatan penggunaan lahan di kawasan ini merupakan kawasan sempadan pantai yang digunakan 
masyarakat sebagai pemukiman, oleh karena itu penggunaan pemecah gelombang (break water) 
harus dipertimbangkan terkait karakteristik kawasan tersebut.  

Pemanfaatan Terbatas  

Pemanfaatan lahan di kawasan ini terbatas untuk bangunan permanen, hal ini mempertimbangkan 
beban bangunan yang cenderung mereklamasi wilayah pesisir pantai. Berdasarkan karakteristik 
kawasan, perlu adanya pembatasan intensitas ruang untuk kegiatan yang dominan dilakukan di 
kawasan ini. 

Pemanfaatan Bersyarat 

Pada kawasan pemukiman di Desa Lemo Bajo, pemanfaatan bersyarat sangat diperlukan mengingat 
pada kawasan ini memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya dan pembangunan daerah 
pada umumnya. Kecenderungan masyarakat di desa ini yaitu bertambahnya jumlah penduduk 
sehingga kebutuhan akan rumah tinggal menyebabkan munculnya rumah-rumah darurat di atas air 
dan akhirnya hidup menetap dengan keadaan yang relatif tidak sesuai dengan persyaratan 
lingkungan.  

Pemanfaatan yang Dilarang  

Pemanfaatan lahan yang dilarang yaitu sebagai area kawasan industri karena akan mengancam 
keberadaan ekosistem perairan akibat adanya buangan limbah berbahaya yang dihasilkan oleh 
kegiatan industri tersebut dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di 
sekitarnya. Sehingga pemanfaatan lahan untuk kawasan yang memiliki tanda ini tidak diperkenankan, 
selain penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana.  

Pola Pemanfaatan Ruang   

Pengembangan kegiatan pada kawasan pesisir pada saat ini cenderung tidak terintegrasi sevara 
baik,pemerintah banyak menghadapi permasalahan seperti pemanfaatan lahan yang tidak efisien 
karena tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki serta penguasaan lahan pesisir oleh sebagian 
masyarakat membatasi akses menuju kawasan tersebut. Pertimbangan yang dapat dituangkan dalam 
konsep pemanfaatan ruang kawasan pesisir antara lain: 

Peruntukan lahan Daya dukung dan daya tampung lahan masih memungkinkan pada zona I karena 
masih banyak lahan kosong, mengingat kawasan pesisir yang ditempati sebagian masyarakat 
sebagai ruang terbangun merupakan sempadan laut dan dapat dimanfaatkan sebagai area tambat 
labuh dan digunakan untuk menjemur rumput laut. Penanganan bangunan Peruntukan lahan dibagi 
berdasarkan hubungan antar kegiatan serta interaksi masing-masing kegiatan/kelompok kegiatan. 
Perletakan zona-zona ini didasarkan pada hirarki sesuai tingkat kepentingannya dan peruntukan 
lahan sebagai kawasan pemukiman dan sempadan pantai. Sirkulasi Jalur jalan yang ada pada 
kawasan pemukiman maupun kawasan pesisir perlu dittingkatkan kualitasnya, termasuk drainase 
yang terdapat dijalan utama. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Wilayah permukiman masyarakat di Desa Lemo Bajo di Kecamatan Lasolo secara umum mengikuti 
pola memanjang/pola linear sepanjang pesisir pantai, dengan pemanfaatan ruang sebagai fungsi 
pemukiman menggunakan 2,44% (37,75 ha) dari luas wilayah Desa Lemo Bajo. Pemanfaatan ruang 
di area pemukiman selain untuk bangunan tempat tinggal, lahan lainnya digunakan sebagai tempat 
menjemur hasil laut.  

Bagi pemerintah daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait pemanfaatan ruang, antara 
lain merencanakan pemecah gelombang pada area pemukiman di pesisir, mengurangi pertumbuhan 
rumah di kawasan pesisir untuk mencegah munculnya kawasan kumuh di Desa Lemo Bajo dan 
membatasi pembangunan rumah permanen di sepanjang pantai serta melarang pembangunan 
industri di wilayah ini. 
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