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Abstrak 
 Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan 

Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Normalisasi Sungai Karang Mumus dan 

untuk Mengidentifikasi faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pemerintah 

dalam Melakukan Normalisasi Sungai Karang Mumus. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Purvosive Sampling. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekskriptif kualitatif 

yang bertujuan untuk memberikan dekskripsi pada masing masing variabel yang 

di teliti. Analisi data model interaktif dari B. Milles dan A. Huberman, yang diawali 

dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan 

kesimulan/verifikasi. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh 

Pemerintah berjalan dengan efektif meski belum terlaksana sepenuhnya namun 

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah mulai terlihat hasilnya bantaran pinggiran 

sungai karang mumus didaerah pasar segiri mulai digusur karena sudah termasuk 

permukiman kumuh dan pada daerah lainnya sedang dalam tahap pengerjaan, 

keseriusan Pemerintah bersama dengan TNI  dalam mengatasi persoalan banjir 

terkhususnya yang pada setiap tahunnya menghantui Kota Samarinda disamping 

itu permasalahan Permukiman Kumuh yang juga membuat sungai menjadi 

tercemar. Faktor penghambat hadir dari biaya yang tidak sedikit kemudian 

ditambah masih ada penolakan dari masyarakat. Faktor pendukung yaitu 
konsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda 

kemudian konsistensi Pemerintah dalam mengembalikan fungsi sungai kemudian 

merelokasi rumah dipinggiran sungai karang mumus.  
 Normalisasi Sungai Karang Mumus belum dapat terlaksana dengan 

maksimal dikarenkan kurangnya pemahana masyarakat tentang pentingnya 

Normalisasi Sungai Karang Mumus dan masih banyaknya penolakan dari 

masyarakat yang masih mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan 

kepentingan umum. 
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Pendahuluan 

 Kota Samarinda memiliki banyak sungai. Ada 27 sungai alam yang 

mengalir di dalam Kota Samarinda dan tersebar di beberapa Kecamatan dan 

Kelurahan. 27 sungai alam yang ada di Samarinda itu kemudian dibuatkan Surat 

Keputusan Walikota Samarinda tentang Penetapan Sungai-Sungai alam dalam 

wilayah Kota Samarinda tahun 2004, yang ditanda tangani Walikota Samarinda 

pada saat itu H. Achmad Amins salah satunya adalah Sungai Karang Mumus yang 

memiliki panjang 34.700 meter atau kurang lebih 35 kilometer yang berlokasi di 

Karang Mumus, Sungai Dama, Sidodamai, Sidomulyo, Sungai Pinang 

Luar, Pelita, Sidodadi, Temindung Permai, dan Sempaja. 

 Normalisasi Sungai Karang Mumus sudah sering dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Samarinda yang dimana kegiatan tersebut tidak banyak didukung 

oleh masyarakat sekitar yang terhambat oleh tidak ada atau kurangnya anggaran 

yang dimana anggaran tersebut berasal dari APBD. Permasalahan ini sudah 

menjadi skala prioritas dikarenakan Sungai Karang Mumus yang berada di tengah 

kota dan merupakan resapan air paling banyak. Sungai Karang Mumus juga 

merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitaran yang bertempat tinggal di 

sekitaran Sungai Karang Mumus. Tetapi Pemerintah juga seharusnya memberikan 

timbal balik kepada masyarakat yang berada disekitar Sungai Karang Mumus 

tersebut.  

 Sungai Karang Mumus adalah salah satu sungai yang mengalir di Kota 

Samarinda dan merupakan anak sungai Mahakam yang mengalir dari utara ke 

selatan yang melintas di tengah-tengah kota Samarinda. Kondisi Sungai Karang 

Mumus telah menurun baik dari segi kualitas air maupun kondisi fisik 

sungai, sehingga sungai tidak dapat lagi berfungsi sebagai pengendali banjir di 

wilayah kota dan sebagai pensuplai air Sungai Mahakam. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 3 Desember tahun 1986 

mengeluarkan kebijakan penataan bantaran Sungai Karang Mumus dan Sungai 

Mahakam melalui Peraturan Daerah Kotamadya Samarinda No. 3 tahun 1986 yang 

bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan lingkungan sungai.  

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2011 Tentang sungai dimana didalamnya diatur bahwa Sungai dikuasai oleh negara 

dan merupakan kekayaan Negara bukan milik perorangan apalagi sampai 

membangun didaerah bantaran pinggiran sungai yang menyebabkan penyempitan 

Daerah Aliran Sungai .Dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan 

program yang serupa seperti yang dilakukan di Jakarta yaitu, mendorong 

terciptanya Ruang Terbuka Hijau dengan merelokasi warga yang tinggal di 

bantaran Sungai Karang Mumus. Relokasi dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu 

masyarakat yang bersedia pindah direlokasi ke lokasi yang telah disediakan yaitu 

Perumahan Bengkuring Tepian Permai dan Perumahan Sambutan Idaman Permai 

sedangkan masyarakat yang tidak bersedia pindah dari bantaran Sungai Karang 

Mumus diberikan kesempatan untuk tinggal di rumah susun yang dibangun di 

sekitar lokasi pemukiman saat ini.  

 Gambaran kondisi Sungai Karang Mumus ialah terjadinya 

pendangkalan, pengendapan lumpur tinggi, sungai dipenuhi sampah serta air 
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berwarna keruh. Keberadaan air sebagai sumber utama penunjang kehidupan 

sangat dibutuhkan, sementara untuk penduduk yang tinggal di pemukiman kumuh 

bantaran Sungai Karang Mumus terpaksa menggunakan air yang telah tercemar 

tersebut. Bayangkan saja apabila ada seseorang yang mandi di pinggir bantaran 

sungai, sementara disamping tempat mereka mandi juga terdapat tumpukan sampah 

yang berbau busuk. Pada kasus yang terjadi di Kota Samarinda yaitu munculnya 

pemukiman kumuh di bantaran Sungai Karang Mumus, diperlukan peran 

pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. Pemerintah harus bertindak untuk 

membangun pemukiman khusus untuk penduduk yang tidak hanya di bantaran 

sungai Karang Mumus tetapi juga di semua pemukiman kumuh di Kota Samarinda 

untuk membuat pembangunan vertikal seperti rumah susun. 

 

Kerangka Dasar Teori 

Studi Tentang Kebijakan Pemerintah 

Kebijakan 

 Menurut William Dun (1999) sebagaimana dituliskan kembali oleh 

Widodo  J. Pudjirahardjo pada blognya tentang pengertian kebijakan 

mengatakan bahwa: “Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan 

keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku 

dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan 

akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat 

dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan 

proaktif. Di dalam kamus politik yang ditulis oleh Marbun (2007) dikatakan 

bahwa: “Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam 

pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud 

sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.” 

 
Pemerintah 

 Menurut W.S Sayre (1960) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah 

sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan 

kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), pemerintah adalah 

satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk 

mempertahankan sistem yang mecangkupnya dan monopoli praktis yang 

menyangkut kekuasaan paksaannya. Dari segi ini, kata pemerintah dan 

pemerintahan berasal dari satu suku kata yang sama yaitu “Perintah” yang 

artinya “sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. ”Dengan demikian, 

maka ada unsur pemaksaan melalui pesan. Misalnya dalam bentuk kebijakan, 

aturan, himbauan dan sebagainya. 
 

 

Normalisasi Sungai Karang Mumus 

Relokasi Sungai 
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Menurut kamus besar bahasa indonesia relokasi merupakan pemindahan 

tempat rencana industri pada suatu daerah segera diwujudkan. Musthofa (2011) 

menyatakan bahwa lokasi dan tempat relokasi baru merupakan faktor penting 

dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan kemudahan menuju lahan 

usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar. Relokasi 

sendiri memiliki indicator diantaranya yaitu, wilayah tersebut masih digolongkan 

layak huni, tersedianya tempat yang layak setelah relokasi, dan tidak melanggar 

HAM. 

 

Normalisasi Sungai Karang Mumus  

 Normalisasi Sungai adalah upaya rekayasa yang dilakukan untuk 

mengembalikan kapasistas tampung sungai (dikutip dari Dr. Ir. Firdaus Ali, M.Sc. 

pada  diskusi CNN pada 3 Januari 2020). Sedangkan normalisasi sungai dilakukan 

untuk menambah daya tampung sungai karena pada bagian hulu tidak terdapat 

bangunan penampung air, sehingga ketika curah hujan di daerah aliran sungai 

tinggi (Hulu dan Hilir) air yang dikonversikan menjadi debit akan dapat tertampung 

kedalam sungai tersebut, normalisasi dilakukan agar aliran air yang ada tidak 

menumpuk pada titik tertentu sehingga sebisa mungkin akan dialirkan langsung 

menuju muara. Hal ini akan berbeda jika terdapat beberapa fenomena hujan ekstrim 

dan air pasang maka akan terjadi pertemuan kedua arus yang mengakibatkan 

naiknya muka air sungai. Begitu juga denga Sungai Karang Mumus dimana Sungai 

Karang Mumus sudah tidak bisa berguna seperti awal lagi karena ulah perilaku dari 

manusia juga. Makanya perlu diadakannya Normalisasi Sungai Karang Mumus. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode 

penelitian ini dipilih karena dianggap relevan dalam mengeksplorasi fenomena 

serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai Studi Tentang Kebijakan 

Pemerintah dalam Melakukan Normalisasi Sungai Karang Mumus. Metode 

penelitian ini digunakan dengan harapan dapat memberikan data yang jelas dan 

menarik mengenai temuan dan keunikan yang ditemukan di lapangan. 

Sampel atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun waktu penelitian yang dilakukan 

penulis dari bulan Juni - Agustus 2020.  

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 

beberpa teknik penelitian antara lain penelitian kepustakaan (Library research), 

penelitian lapangan (field work research), penelitian lapangan meliputi: observasi, 

wawancara, dokumen. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Studi Tentang Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Normalisasi Sungai 

Karang Mumus 
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 Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan 

dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak . Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Kebijakan atau kajian 

kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting 

organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau 

pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. 

 

Relokasi Rumah disekitaran Sungai Karang Mumus  

 Relokasi rumah di sekitaran Sungai Karang Mumus yang dimaksud oleh 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda belum dilaksanakan 

karena masih banyaknya posisi masyarakat yang menggunakan tanah pemerintah. 

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber 

Air bahwa relokasi rumah disekitaran Sungai Karang Mumus belum dapat 

terlaksana pada tahun 2019-2020 disebabkan oleh posisi masyarakat yang masih 

menggunakan tanah pemerintah sendiri sehingga belum dapat terlaksananya 

relokasi tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan kebeberapa 

informan, penulis dapat menyimpulkan bahwa relokasi disekitaran Sungai Karang 

Mumus belum dapat terlaksana dikarenakan tanah yang dipakai oleh masyarakat 

adalah tanah pemerintah sehingga hanya dilakukannya penanganan dampak sosial 

dalam rangka penyediaan lahan di sempadan Sungai Karang Mumus. 
 

Relokasi Rumah disekitaran Sungai Karang Mumus  

 Selain upaya Normalisasi tersebut Pemerintah juga melakukan pengerukan 

Sungai Karang Mumus yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Kalimantan Timur dimana pengerukan Sungai Karang Mumus. 

Dalam melakukan pengerukan Sungai Karang Mumus yang dilakukan berdasarkan 

kegiatan yang dilaksanakan dan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia terutama 

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur 

dimana hasil dari pengerukan sungai karang mumus dibuang pada lokasi 

disposal/pembuangan telah disediakan oleh pemerintah Kota Samarinda. 

Bahwa benar pengerukan Sungai Karang Mumus merupakan tupoksi dari Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur pada Bidang 

Sumber Daya Air yang mana kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan waktu 

pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada dokumen kontrak dan hasil dari 

pengerukan tersebut pun dibuang pada lokasi pembuangan/disposal yang telah 

disediakan.  
 

Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Normalisasi Sungai Karang Mumus 

 Dalam hal kebijakan pemerintah dalam melakukan normalisasi Sungai 

Karang Mumus dimana bentuk kebijakan ialah dilakukannya MOU antar 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota. Dari hasil observasi 

diatas dapat diketahui bahwa kebijakan dari pemerintah dalam melakukan 

normalisasi Sungai Karang Mumus perlu adanya kerjasama antara Pemerintah 

Indonesia yang diwakili oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan 
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Ruang, Pemerintah Provinsi yang diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Samarinda yang 

diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dimana 

telah dilakukannya MOU. Kebijakan itupun mulai dilaksanakan sejak tahun 2019 

yang didasari oleh RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RPJMD Kota 

Samarinda yang dimana banyak harapan Normalisasi ini dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. 
 

Faktor Pendukung dalam Melakukan Normalisasi Sungai Karang Mumus 

 Faktor Pendukung adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan 

dapat memperlancar sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Berdasarkan hasil 

penelitian, ada beberapa faktor yang mendukung Kebijakan Pemerintah Dalam 

Melakukan Normalisasi Sungai Karang Mumus adalah adanya Niat pemerintah 

untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Sungai Karang Mumus. 

Kebijakan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Samarinda Samarinda terkhusus 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bukan tanpa upaya dalam menormalisasi 

sungai karang mumus yang sebenarnya sudah sangat kumuh akibat dari limbah 

rumah tangga terkhusus limbah pasar segiri yang seluruh nya masuk didalam 

sungai karang mumus, konsistensi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kota 

berupa Mou, Surat edaran Pemkot tentang Perlokasian Rumah di Bantaran 

Pinggiran Sungai Karang Mumus pada Tahun 2019, kemudian Surat Edaran 

Pemerintah Kota Samarinda terkait darurat Banjir pada Tahun 2019, Kemudian 

ditambah dengan RPJMD yang mencantumkan terkait normalisasi sungai karang 

mumus, hal itu yang saat ini menjadi salah satu faktor pendukung didalam 

menormalisasi sungai karang mumus yang saat ini mulai terlihat progres yang 

signifikan.  

 Menurut Jusmaramdhana Alus selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Samarinda kemampuan dan kemauan Pemerintah Kota 

Samarinda salah satu faktor pendukung yang utama 

Tekad dan konsistensi kebijakan dari pemerintah Kota Samarinda membuat hal ini 

bisa berjalan meskipun dalam melakukan normalisasi pemerintah Kota Samarinda 

mengalami beberapa kendala dinatara nya penolalakan masyarakat sekitar bantaran 

sungai karang mumus, namun proses normalisasi tetap dilaksanakan dibantu oleh 

aparat TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan hal ini pun mulai terlihat 

progress hal ini juga patut diapresiasi. Kemampuan menganalisis yang dimiliki 

Pemerintah Kota Samarinda terkhusus Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Samarinda dalam menanggapi Kota Samarinda yang pada tahun 2019 

ditetapkan sebagai wilayah dan kawasan darurat banjir, kawasan permukiman yang 

sangat dekat dengan bantaran sungai karang mumus membuat permasalahan banjir 

dan permukiman kumuh menjadi persolaan Pemerintah Kota Samarinda secara 

terus menerus. 
 

Faktor Penghambat dalam Melakukan Normalisasi Sungai Karang Mumus 
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 Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kegiatan 

Normalisasi Sungai Karang Mumus. Dalam pelaksanaan kebijakan tentunya tidak 

akan berjalan sempurna dan selalu sesuai keinginan, tentunya ada saja faktor yang 

akan menghambat yang mempengaruhi Normalisasi Sungai Karang Mumus. 

Masyarakat karang mumus terkhususnya tidak terlalu tau manfaat dari 

normalisasi, saya sendiri menyadari bahwa dalam hal sosialisasi pemerintah juga 

masih sangat kurang ke masyarakat hal ini juga membuat masyarakat kurang 

paham mengenai pentingnya normalisasi dan mengembalikan fungsi sungai. Masih 

adanya penolakan dari masyarakat Bantaran Sungai Karang Mumus atas kegiatan 

tersebut. 

 Faktor selanjutnya yang akan menghambat dan yang mempengaruhi 

Normalisasi Sungai Karang Mumus hal ini diungkapkan Ir. Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengerukan dari hilir 

ke hulu, pengerjaan ini telah dilaksanakan kurang lebih dari 2 tahun 

terakhir, anggaran yang terbatas menjadi kendala karena baru tahun ini Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan anggaran melalui Kementrian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat yaitu 2 triliun Rupiah angka ini bias dikatakan 

sangat besar dan harapan Masyarakat kedepannya Normalisasi ini bisa cepat 

dilaksanakan dan sungai bisa berfungsi sebagaimana mestinya Dari hasil 

wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengerukan Sungai Karang 

Mumus yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan TNI Korem 091 ASN baru gencar 

dilakukan 2 Tahun terakhir karna adanya surat darurat banjir yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Kota pada tahun 2019 yang dimana kebetulan bersamaan dengan 

program dari Gubernur Kalimantan Timur untuk pengendalian banjir di 3 kota yang 

mana Kota Samarinda adalah salah satunya. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Merelokasi Rumah di sekitar Sungai Karang Mumus Pemerintah melalui 

beberapa kendala, diantaranya kesulitan Pemerintah dalam menormalisasi sungai 

karang mumus terutama dalam hal pembebasan lahan pada masyarakat bantaran 

pinggiran sungai karang mumus yang merupakan faktor utama dari kumuh nya 

sungai karang mumus, Relokasi rumah di sekitaran Sungai Karang Mumus yang 

dimaksud oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda belum 

dilaksanakan karena masih banyaknya posisi masyarakat yang menggunakan tanah 

pemerintah. Sehingga relokasi rumah di sekitaran Sungai Karang Mumus belum 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

 Selain upaya Normalisasi tersebut Pemerintah juga melakukan pengerukan 

Sungai Karang Mumus yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan Korem 091 ASN 

dimana pengerukan Sungai Karang Mumus, keberhasilan pemerintah tidak luput 

dari konsistensi Kebijakan Pemerintah dalam menanggapi permasalahan Kota 

Samarinda yang merupakan kawasan darurat banjir dan kawasan Kota Samarinda 

yang menjadi kawasan tidak layak huni, pengerukan Sungai Karang Mumus 
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merupakan tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Kalimantan Timur yang mana kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan jadwal 

kegiatan yang sudah ditentukan dan hasil dari pengerukan tersebut pun dibuang 

pada lokasi pembuangan/disposal yang telah disediakan. Kebijakan itupun mulai 

dilaksanakan sejak tahun 2019 yang didasari oleh RPJMD Provinsi Kalimantan 

Timur dan RPJMD Kota Samarinda yang dimana banyak harapan Normalisasi ini 

dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

 Kemampuan menganalisis yang dimiliki Pemerintah terkhusus Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam menanggapi Kota 

Samarinda yang pada tahun 2019 ditetapkan sebagai wilayah dan kawasan darurat 

banjir, kawasan permukiman yang sangat dekat dengan bantaran sungai karang 

mumus membuat permasalahan banjir dan permukiman kumuh menjadi persolaan 

Pemerintah Kota Samarinda secara terus menerus, selain itu semangat dan tekad 

yang kuat yang dimiliki menjadikan pemerintah kota Samarinda meskipun tidak 

sepenuhnya berhasil namun sudah mulai terlihat progress dari normalisasi sungai 

karang mumus, konsistensi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda 

dalam mengambil langkah untuk menormalisasi sungai karang mumus meski 

mendapatkan penolakan dari masyarakat bantaran sungai karang mumus namun 

Pemerintah Kota Samarinda tetap bergerak dan meruntuhkan rumah warga yang 

terlalu dekat dengan pinggiran sungai karang mumus. 

 Dinas Pekerjaan Umum dalam menormalisasi sungai karang mumus 

mendapatkan berbagai kendala salah satunya adalah penolakan masyarakat 

banataran sungai karang mumus yang menolak direlokasi karena merasa dan 

kebanyakan menggantukan hidup pada Pasar segiri sehingga masyarakat tidak 

ingin jika harus pindah dan rumuh mereka digusur. Menormalisasi sungai karang 

mumus pemerintah Kota Samarinda perlu mengambil langkah ekstra terkait dengan 

konsistensi pengambulan kebijakan kemudian terkait dengan masyarakat yang 

masih melakukan penolkan perlu adanya mmediasi antara pemerintah dan 

masyarakat agar terdapat kejelasan dalam permasalahan yang dihadapi, sehingga 

upaya normalisasi yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien.  

 Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah kota Samarinda dipaksa untuk 

bisa lebih inovatif dan kreatif dalam menormalisasi sungai karang mumus, bisa saja 

dalam hal bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi 

masyarakat terutama dalam hal pembersihan sungai karang mumus dari limbah 

rumah tangga dan limbah pasar. Masyarakat yang belum mengetahui terkait 

pentingnya kegiatan normalisasi, pemerintah kota Samarinda perlu melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hal ini agar dalam melakukan 

normalisasi sungai karang mumus tidak terdapat lagi penolakan dari masyarakat. 
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