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BAB III 

TINJAUAN LOKASI PERENCANAAN 

 

3.1. Tinjauan Umum Wilayah Dan Lokasi Studi 

3.1.1. Administratif dan Geografis 

1. Administrasi 

Belu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provisni Nusa Tenggara 

Timur yang wilayahnya terletak disebelah timur Provinsi tersebut. Posisinya 

sangat strategis karena berada pada persimpangan negara baru Timor Leste 

dengan bagian Provinsi Nusa Tenggara Timur serta titik silang antara 

kabupaten Flores timur dan Kabupaten Timor Tengah Uatar (TTU) sebagai 

berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Ombai 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malaka  

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Timor Leste 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten TTU dan TTS. 

Dengan luas wilayah adminitrasi Kabupaten Belu adalah 1.284, 94 km
2
 atau 

1.284.940 Ha dengan posisi yang sangat strategis karena berada pada 

persimpangna Negara baru Timor Leste ini setelah mengumunkan jajak 

pendapat pada tanggal 4 september 1999, dengan hasil akhir berpisahnya 

propinsi termudah Timor Timur, membawa dampak yang luar biasa bagi 

Kabupaten Belu sebagai daerah yang berbatasan langsung. Dengan 

dideklarasikannya negara baru, Repulic Democration Of Timor Leste pada 

tanggal 20 mei 2002, membawa suasana baru dimana Kabupaten bukan 

berbatasan langsung dengan Propinsi tetapi suatu negara. Keadaan ini 

membawa implikasi tertentu dengan perubahan yang progresif.
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Gambar 3.1. Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

  

KOTA ATAMBUA, KABUPATEN BELU 
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Gambar 3.2. Peta Kabupaten Belu.  

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3.3. Peta Kota Atambua.  

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Tabel 3.1. Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Belu 

No Kecamatan 
Jumlah 

Desa/Kelurahan 

Luas 

Wilayah 
Prosentase (%) 

1 Raimanuk 9 179.42 13.96 

2 Tasifeto Barat 8 224.19 17.45 

3 Kakuluk Mesak 6 187.54 14.6 

4 Nanaet Duabesi 4 60.25 4.69 

5 Kota Atambua 4 24.90 1.94 

6 Atambua Barat 4 15.55 1.21 

7 Atambua Selatan 4 15.73 1.22 

8 Tasifeto Timur 12 221.37 16.45 

9 Raihat 6 87.20 6.79 

10 Lasiolat 7 64.48 5.02 

11 Lamaknen 9 105.90 8.24 

12 Lamaknen Selatan 8 108.41 8.44 

Total 81 1284.94 100.00 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 

 

2. Geografis 

Secara astronomis Kabupaten Belu terletak pada 124
0
-126

0
 Bujur Timur dan 

9
0
-10

0
 Lintang Selatan. Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten dari 6 

(enam) Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang 

terletak di daratan Pulau Timor. Posisi  geografis Kabupaten Belu dalam 

daratan Pulau Timor Propinso NTT adalah di bagian paling Timur dan 

berbatasan darat langsung sepanjang 149,1 km dan berada di jalur perlintasan 

internasional dengan RDTL. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 

2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Propinsi 

Nusa Tenggara Timur di Sebutkan jumlah Desa yang berbatasan darat dan 

laut secara langsung dengan RDTL adalah sebanyak 11 Kecamatan dan 44 

Desa. 
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3.1.2. Fisik Dasar (Iklim, Cuaca, Topografi, Geologi, Vegetasi) 

3.1.2.1. Iklim 

Secara umum  kabupaten belu  beriklim kering (semiarid), dengan musim 

hujan yang sangat pendek dengan temperatur 21,5 0 – 33,7 0 dan temperatur  

udara rata-rata curah hujan tertinggi  33,7 0C terjadi pada bulan  November, 

sedangkan temperatur udara terendah 21,50 terjadi bulan Agustus 

Biasanya hujan turun antara bulan  Desember sampai bulan Maret, 

sedangkan  kemarau berlangsung anatar bulan April sampai bulan November.  Di 

wilayah kabupaten belu terdapat 8 sungai dengan nama panjang sungai 238 km. 

 

Tabel 3.2. Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Belu 

No Kecamatan Nama Sungai Panjang (Km) 

1 Tasifeto Barat Buik 40 

Luradik 10 

2 Tasifeto timur Baukama 10 

Baukoek 45 

motamoru 15 

3 Lamaknen Welulik 18 

Malibaka 50 

4 Kota Atambua Talau 50 

Sumber: Dinas Kimpraswil Kab. Belu (Belu Dalam Angka 2015) 

 

3.1.2.2. Cuaca 

1. Suhu dan Kelembapan 

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahya tempat 

tersebut dari permukaan laut. Pada tahun 2008 rata-rata suhu udara di 

Kabupaten Belu adalah 22
0
C – 34

0
C dengan kelembaban udara 69% - 87% 

dan penyinaran matahari 50% - 87%. 
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2. Curah Hujan Dan Keadaan Angin 

Daerah Kabupaten Belu umumnya memiliki rata-rata suhu sebesar 27,60C 

dengan interval suhu 21,5
0
 – 33,7

0
C. Temperatur terendah (21,5

0
C) terjadi 

pada bulan Agustus dan temperatur tertinggi (33,7
0
C) terjadi pada bulan 

November. 

 

3.1.2.3. Topografi 

Pada umumnya merupakan wilayah yang berbukit. Keadaan topografi 

bervariasi antara ketinggian 0 sampai dengan ± 1500 m.dpl. variasi antara 

ketinggian rendah 0 – 150 m.dpl mendominasi wilayah bagian selatan dengan 

sebagian kecil di bagian di utara. Bagian tengah terdiri dari area dengan dataran 

sedang (200-500 m.dpal). Dataran tinggi hanya terdapat di bagian timur  yang 

berbatasan langsung dengan Repulica Democration Timor Leste (RDTL). Zona-

zona dataran rendah dibagian barat pada kecamatan Tasifeto Barat dan Raimanuk, 

serta bagian timur pada kecamatan Raihat sebagai besar digunakan sebagai areal 

persawahan dan kawasan cagar alam hutan mangrove pada Kecamatan Kakuluk 

Mesak di daerah pesisir. Kemiringan pada umumnya antara 0-15%. Kemiringan 

lereng < 455 yang termasuk kategori terjal sekitar 2,84% dari luas Kabupaten 

Belu berada pada Kecamatan Tasifeto Barat,Tasifeto Timur dan sedikit di bagian 

Kecamatan Kakuluk Mesak. 

 

3.1.2.4. Geologi 

Kondisi geologi di wilayah kabupaten Belu berdasarkan proses erosional 

terdiri dari berbagai kelompok batuan yaitu : kelompok metamorik, sedimen dan 

batuan beku. Wilayah Kabupaten Belu didominasi oleh sedimen. Struktur geologi 

yang umumnya dijumpai adalah sesar (foult), kekar (joints) dan lipatan (fold) di 

Kabupaten Malaka, Tasifeto Timur, serta lamaknen. Dari aspek vegetasi 

umumnya dihuni oleh padang rumput terbuka dengan kisaran curah hujan rata-

rata 1300mm-1400mm/tahun. 

Jenis tanah diwilayah Kabupaten Belu pada umumnya terdiri dari tanah 

Alluvial, tanah campur Alluvial Litosol, tanah Litosol dan campuran tanah 
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Mediteran, Renzinz, dan Litosol. Jenis tanah Aluvial dijumpai di dataran 

Besikama Kabupaten Malaka sepanjang pantai selatan dan sedikit di utara 

Kabuaten Belu dan pada umumnya  jenis tanah ini sangat subur karena banyak 

mengandung hara. Tanah campuran Aluvial dan Litosol dijumpai di dataran 

Oeroki dan Halilulik. Jenis tanah ini unsur haranya rendah mengakibatkan kuran 

subur. Tanah litosol tersebar merata di Kabupaten Belu, dengan sifatnya yang 

asam maka berdampak pada kandungan unsur haranya yang rendah-sedang. 

Campuran tanah Mediteran, Renzina dan Litosol tersebar di wilayah Kabupaten 

Malaka bersifat porous sehingga banyak dijumpai di tanah air. 

 

3.1.2.5. Vegetasi 

Tipe vegetasi di Kabupaten Belu sangat beragam, mencakup hampir 

semua tipe Vegatsi yang terdapat di pulau di Timor. Tipe-tipe vegetasi yang 

penting adalah pengunungan tropik (tropical montain forest), hutan musim tropik 

(tropical monsoon forest), belukar, hutan terpencar, sarana dan vegetasi budidaya. 

Berdasarkan vegetasi yang ada terdiri dari beberapa komunitas jenis vegetasi 

yaitu: 

1. Komunitas hutan pengunungan trois di wilayah Kabupaten Belu terdapat di 

satuan kawasan pengunungan Lakaan yang membentang dari Utara hingga 

Sleatan wilayah daratan tipe-tipe vegetasi hutan yang merupakan catchment 

area. 

2. Komunitas Tumbuhan Hutan Pantai, Komunitas Hutan pantai yang ada di 

sekitar pesisir utara terdiri atas tumbuhan Bakau. 

3. Komunitas Tumbuhan Permukiman, Tumbuhan yang ditemui didaerah pusat 

kota, terdiri dari bermacam-macam jenis tanaman budidaya yaitu : 

a. Tanaman pelindung seperti : tanaman hias misalnya ; Bougenville, 

Evrygreen, dan sebagainya. 

b. Tanaman buah-buah seperti mangga, jeruk, jambuan, asam, kelapa dan 

sebagainya. 
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3.1.3. Ekonomi, sosial budaya 

3.1.3.1. Ekonomi 

Fasilitas  yang ada di Kabupaten  Belu  berupa:  fasilitas perdagangan 

dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan serta rekreasi dan 

olahraga.Perdagangandan Jasa.Sarana Perdagangan danjasa/pemasaran yang 

tersediadiKabupaten Belumeliputi:perdagangan menengah,swalayan, perdagangan  

kecil, rumah makan,  hotel, pasarumum,  dan pasar desa. 

 

Tabel 3.3. Jasa Perdagangan di Kabupaten Belu 

 

Sumber: Badan Pusat Statis Kab. Belu, 2015 

 

3.1.3.2. Sosial budaya 

Kabupaten Belu dalam susunan masyarakatnya terbagi atas 4 sub etnis 

besar yaitu: Tetun, Kemak ,Bunaq dan Dawan Manlea. Keempat sub etnis 

mendiami lokasi-lokasi dengan karakreristik tertentu dengan kekhasan penduduk 

mayoritas penganut agama kristen katolik. Masing-masing etnik mempunyai 

bahasa masing-masing sebagai berikut : Bahasa tetun, Bahasa Kemak, Bahasa 
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Bunaq, dan Bahasa Dawan Manlea, dan mempunyai budaya yang berbeda satu 

sama lain.  

Masyarakat Belu dapat dengan mudah hidup rukun karena aspek-aspek 

kesamaan–kesamaan spesifik. Mata pencaharian utama adalah bertani dan 

beternak yang masih dikerjakan secara intensif tradisional data pokok. Kondisi 

sosial masyarakat masih cukup bersahabat sebab dari arti kata Belu berarti 

Sahabat. Nama ini juga tercermin dari teguhnya kebersamaan dalan beraktivitas 

meskipun dengan heterogennya masyarakat di Kabupaten Belu.  

Semangat kebersamaan terekspresi dari pola gotong royong dari 

masyarakat Belu yang masih dibudayakan pada semua sektor. Kekuatan hukum 

adat masih sangat dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga rencana 

apapun yang direncanakan lewat sesepuh adat tersebut lebih besar kemungkinan 

untuk berhasil monografi Kabupaten Daerah TK II Belu 

sekretariat wilayah Daerah tingkat II Belu 1985.  
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3.2. Tinjauaan Khusus Lokasi Studi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Peta Penggunaan Lahan 

Sumber: Kantor BAPEDDA KAB. BELU 

 

Pengembangan kawasan perbatasan  negara. ( Perda Nomor 6. Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Belu 2011-2031. 

1. Pusat Kegiatan Strategis Nasional selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang di tetapkan untuk mendorong 

pengembangan kawasan perbatasan negara. 

Batas – batas wilayah  

Sebelah Timur: 

Kecamatan Tasifeto 

timur  

Sebelah Barat: 

Kecamatan Tasifeto 

Barat dan kakuluk 

mesak  

Sebelah Utara: 

Kecamatan kakuluk 

mesak  

Sebelah Selatan: 

Kecamatan Tasifeto 

Barat dan tasifeto timur  
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2. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

provinsi atau beberapa kabupaten/kota.  

3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang akan dipromosikan untuk 

menjadi PKW dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 

4. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala 

kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.  

 

Gambar 3.5. Rencana Struktur Ruang Wilayah 

Sumber: Kantor BAPEDDA KAB. BELU
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Sampai saat ini pusat kegiatan yang ada dan akan dikembangkan di 

Kabupaten Belu adalah memiliki skala pelayanan Kabupaten atau beberapa 

Kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Kawasan 

perkotaan dimaksud adalah: Kota Atambua, Atambua Barat dan Atambua Selatan. 

Perkotaan ini sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah di Kabupaten Belu. 

Adapun fungsi dan perannya adalah; 

1. Sebagai pusat pelayanan umum bagi kecamatan-kecamatan yang menjadi 

wilayah pengaruhnya. 

2. Sebagai pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil-hasil 

bumi dari kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya.  

Untuk mendukung adanya peran dan fungsi tersebut maka fasilitas yang 

harus ada adalah, fasilitas kesehatan serta perdagangan dan jasa skala kecamatan 

dan ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai. 

Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) adalah kawasan yang di 

promosikan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala wilayah yang 

mendukung wilayah disekitarnya. Pusat kegiatan wilayah promosi di Kabupaten 

Belu adalah pada Kecamatan Kota Atambua. 

Fungsi dan perannya adalah sebagai berikut : 

1. Pusat pemerintahan Kabupaten Belu, 

2. Pusat pengembangan wilayah Kabupaten Belu, 

3. Pusat perdagangan dan jasa skala Kabupaten, 

4. Pusat koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang 

menjadi wilayah pengaruhnya. 

5. Pusat pelayanan umum skala kabupaten. 

 

3.2.1. Administratif 

Wilayah  Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Simpang 

lima Atambua berada pada kawasan yang memiliki batas administrasi kelurahan 

dengan lingkup atau batasan administratif sebagai berikut: 

1. Utara  : Kecamatan Kakuluk Mesak 

2. Selatan  : Kecamatan Tasifeto Barat dan tasifeto Timur 

3. Barat  : Kecamatan Tasifeto Barat dan Kakuluk Mesak 
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4. Timur  : Kecamatan Tasifeto Timur 

Secara administratif wilayah perencanaan terdiri atas 3 kecamatan yaitu 

kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barata, dan Kecamatan Atambua 

Selatan. Kota Atambua (  secara khusus Kawasan Simpang Atambua berada pada 

kecamatan Kota Atambua). Dan masing-masing dari kecamatan yang dimaksud 

masing-masing memiliki 4 kelurahan, yaitu: Kelurahan Atambua, Kelurahan 

Fatubenao, Kelurahan Tenukiik, Kelurahan Manumutin, Kelurahan Umanen, 

Kelurahan Rinbesi, Kelurahan Lidak, Kelurahan fatukbot, dengan luas wilayah 

perencanaan secara keseluruhan adalah 56,1 km. Adapun kelurahan yang ada 

dalam Kota Atambua dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3.4. Nama-nama Kelurahan  

No Kecamatan Kelurahan 
Luas 

(Km
2
) 

1 Kecamatan Kota Atambua 

Atambua 1,40 

Fatubenao 10,55 

Tenukiik 1,60 

Manumutin 11,35 

Total 24,90 

Sumber: Badan Pusat Statis Kab. Belu, 2015 

 

3.2.2. Kondisi Fisik Dasar 

Kondisi fisik dasar Kawasan Perkotaan Atambua membahas tentang 

topografi, geologi, jenis tanah, klimatologi, dan hidrologi 

 

3.2.2.1. Topografi 

Keadaan topografi di Perkotaan Atambua bervariasi antara 0 sampai 

dengan ± 1500 mdpl ( meter diatas permukaan laut)., dengan dominasi 

topografinya berada pada ketinggian 200-500 mdpl yang termasuk kedalam 

kategori yang agak bergelombang. Dilihat dari kelerengannya, kawasan kota 

Atambua memiliki kelerengan antara 2-5 % dan 5-8% yang tersebar hampir pada 
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seluruh perkotaan Atambua. Selain itu juga terdapat kelerengan 15-25% yang 

tersebar dibagian Selatan dan Timur dari Kecamatan Kota Atambua. Terdapat 

pula kelerengan lebih dari 45% yang tersebar dibagian Utara Kecamatan Atambua 

Barat dan bagian barat dari kecamtan Atambua Selatan. 

 

3.2.2.2. Geologi 

Berdasarkan geologi, di perkotaan Atambua terdapat beberapa formasi 

yang tersebar diseluruh perkotaan yaitu formasi aitutu yang terdapat dibagian 

tengah Kecamatan Kota Atambua, kompleks bobonaro yang terdapat dibagian 

Timur, barat dan utaradari kecamatan Kota Atambua., selain itu juga terdapat 

dibagian Timur Kecamatan Atambua Barat, dan bagian Timur dari 

kecamatanAtambua Selatan, batu gamping dan koral terdapat dibagian Utara 

Kecamatan Atambua. Selain itu bagian tengah dari Kecamatan Atambua Barat, 

dan juga bagian Barat dari kecamatan atambua Selatan, formasi noil toko terdapat 

dibagian selatan dari kecamatan Atambua Barat, dan bagian utara dari kecamatan 

Atambua Selatan, dan konglomerat dan kerakal terdapat dibagian utara dari 

kecamatan Atambua Barat. 

 

3.2.2.3. Jenis tanah 

Perkotaan Atambua memiliki beberapa jenis tanah yaitu Aluvial, Latosol, 

dan mediteran. Persebaran dari jenis tanah latosol yang paling mendominasi di 

Perkotaan Atambua terutama Kecamatan Atambua Barat, sebagian besar 

Kecamatan Atambua Selatan, dan sebagian kecil dari kecamatan Kota Atambua. 

Jenis tanah Aluvial terdapat disebagian besar kecamatan Kota Atambua, 

sedangkan jenis tanah mediteran terdapat disebagian kecil Atambua selatan dan 

bagian selatan dari Kecamatan Kota Atambua. 

 

3.2.2.4. Klimatologi 

Perkotaan Atambua memiliki temperatur rata-rata 24-34ºC beriklim 

tropis, dengan kondisi musim kemarau dan penghujan yang berubah-berubah 

setiap setengah tahunnya. Curah hujan di perkotaan Atambua Berkisar antara 42-
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68mm/bulan yang terdapat di sebagian besar perkotaan Atambua. Dan 94-

120mm/bulan yang terdapat dibagian timur dari Kecamatan Kota Atambua. 

 

3.2.2.5. Hidrologi 

Kawasan perkotaan Atambua dialui oleh sungai Talau dengan panjang 

sungai 50km dan Sungai Motabuik dengan Panjang sungai 4 km, sungai ini tidak 

memiliki debit yang cukup besar sehingga digunakan untuk kegiatan 

penambangan bahan galian C seperti pasir, sertu, dan batu kali. Perkotaan 

Atambua juga terdapat mata air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan 

air bersih, sehingga sangat penting pemanfaatan sumber mata air yang berada di 

Perkotaan perlu dioptimalkan. 

Mata air di Perkotaan Atambua tersebar di beberapa Lokasi yaitu mata 

air Lalosuk di Lalosuk, mata air Wenu dan Wehedan di Wenu, mata air Nuntores 

dan Webukrak di Wekatimun, dan mata air Wekaloli dan Matitis di Bakoek. 

 

3.2.3. Persebaran lahan terbangun 

Persebaran lahan terbangun di Kawasan Perkotaan Atambua terdiri dari 

persebaran kawsan Perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, 

sarana pelayanan umu dan peruntukan khusus. 

 

3.2.3.1. Pola persebaran Perumahan 

Pola persebaran perumahan di Perkotaan Atambua secara umum 

mengikuti jalan-jalan utama dalam perkotaan. Berdasarkan hasil pengamatan di 

lapangan jenis permukiman yang ada di perkotaan Atambua terdiri atas 

perkampungan (perumahan umum), perumahan pengembang ( developer) dan 

perumahan dinas. Sebagai contoh konkret, misalkan untuk kawasan perencanaan 

yaknik kawasan Simpang lima, terdapat kawasan untuk perumahan dinas, seperti 

perumahan untuk Kapolres dan Wakapolres. 

1. Perkampungan ( perumahan umum) 

Kawasan perumahan perkampungan atau perumahan umum 

cenderung berkembang dengan sendirinya dan dikembangkan oleh penduduk. 
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Secara umum keeradaan permukimannya termasuk permukiman paddat dan 

perkembangannya cenderung tidak teratur. Pola permukiman yang ada kurang 

begitu teratur dengan luas kavling bervariasi dengan cenderung mengikuti 

pola jaringan jalan. Dari hasil Survey ( sumber RDTR Kabupaten Belu), 

perkampungan di perkotaan Atambua keberaddaanya sudah ada sejak dulu 

seiring dengan pekembangan kota yan terjadi. Diperkotaan Atambua pada 

umumnya jeni kampung yang ada dibagi menjadi perkamungan perkotaan 

dan perkampungan pedesaan yang disertai dengan tingkat kepadatan, dimana 

untuk perkampungan yang mencerminkan Perkotaan cenderung berkepadatan 

tinggi, sedangkan untuk perkampungan pedesaan cenderung tingkat 

kepadatannya rendah. 

Adapun perkampungan yang merupakan perkampungan pedesaan 

cenderung berada di wilayah perbatasan Perkotaan Atambua dengan 

kecamatan disekitarnya. 

Secara umum intensitas bangunan perkampungan 

perdesaanumumnya memiliki KDB sekitar 60-70%, KLB 0,6-1,4dan TLB 1 

lantai, dengan jarak antar bangunan sekitar 2-5 meter dengan kondisi 

bangunan masih sederhana dimana atap yang digunakan berupa seng, 

berdinding bebak atau setengah tembok, dan berlantai tanah. 

Sementara itu perkampungan modern  secar aumum cenderung 

berkembang mengikuti ruas jalan utama dan cenderung berkelompok dengan 

kondisi lingkungan yang cukup tertata. Selain itu utilitasnya sudah merata. 

Secara umum intensitas bangunan perkampungan perkotaan umumnya 

memiliki KDB sekitar 80-90%, KLB 0,-1,8 dan TLB 1-2 lantai dengan jarak 

bangunan yang berhimpitan. 

2. Perumahan Pengembang (developer) 

Perkembangan perumahan pengembang merupakan kawasan 

perumahan yang terencana dan telang dirancang oleh developer dengan 

kavling yang disediakn, mulai kapling kecil, hingga kapling besar yang 

dikembangkan oleh developer. Intensitas bangunan perumahan yang 

dikembangkan oleh pengembang adalah KDB sebesar 70-8-%, KLB 0,7-1,6, 

dan TLB 1 lantai. 
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3. Perumahan Dinas 

Perumahan Dinas adalah perumahan yang disediakan oleh instansi 

tertentu. Perumahan dinas yang ada diwilayah Perkotaan Atambua 

mempunyai kondisi yang baik karena pembangunannya dan 

pengembangannya diatur dan direncanakan. Perumahan yang ada disekitar 

kawasan perencanaan adalah kawasan perumahan kodim. 

 

3.2.3.2. Pola persebaran Perdagangan dan jasa 

Fasilitas perdagangan dan jasa pada dasarnya merupakan media tempat 

bertemunya penjual dan pembeli atau merupakan suatu meddia pemasaran 

produk-produk yang ada. Dimana sebagai media fasilitas perdagangan dan jasa 

cenderung berada pada daerah-daerah tertentu yang menjaddi simpul-simpul 

kegiatan. Pola kegiatan perdagangan dan jasa di perkotaan Atambua menunjukan 

perkembangan yang begitu menonjol bersifat pelayanan kota sampai lingkungan . 

Kawasan perdagangan dan jasa di Perkotaan Atmbua dibedakan menjadi 

kawasan perdagangan dan jasa skala kota, kecamatan, kawasan dan skala 

lingkungan. Adapun kondisi persebaran dan pola perkembangan kawasan 

perdagangan dan jasa di perkotaan Atambua antara lain; 

1. Perdagangan dan Jasa Skala Kabupaten 

Perdagangan dan jasa skala kabupaten  yaitu fasilitas perdagangan 

dan jasa yag melayani lingkup kabupaten Belu, perkotaan Atambua dan 

wilayah sekitarnya. Fasilitas ini pada umumnya untuk kebutuhan sekunder 

dan tersier. 

Fasilitas perdagangan meliputi Pasar Baru Atambua, pertokoan Pasar 

Baru dan Pasar Lama Atambua(Lokasi Rencana Tata Bangunan dan 

Lingkungan Kawasan Simpang Lima ). Sedangkan fasilitas jasa antara lain; 

Pegadaiaan, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank NTT, Bank 

Danamon. 
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Gambar 3.6. Bangunan Perdagangan dan Jasa  

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Intensitas bangunan fasilitas perdagangan dan jasa skala Kota rata-

rata KDB 80-90%, KLB 0,-2,7, dan TLB 1-2 lantai. Fasilitas ini membentuk 

kawasan sendiri tidak bercampur dengan fungsi rumah tinggal. Kawasan ini 

cenderung berkembang linear disepanjang ruas jalan Soekarno-Hatta, Jalan 

merdeka, dan jalan-jalan yang lain.  

2. Perdagangan dan Jasa Skala Kecamatan 

Perdangan dan jasa skala kecamatan berupa fasilitas yang menjual 

kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Fasilitas perdagangan skala 

perkotaan Atambua terdiri dari pasar Fatubenao, kawasan ruko yang jual 

kebutuhan penduduk seperti kebutuhan sandang, rumah makan, dan lain 

sebagainya. Sedangkan fasilitas jasa misalnya Hotel Permata, Hotel Intan, 

Hotel merdeka, fotocopy. Koperasi simpan pinjam, bengkel sepeda motor, 

bengkel mobil dan lain-lain. Intensitas bangunan rata-rata KDB 75-90%, 

KLB 0,75-1,8 dan TLB 1-2 lantai.  

Kawasn ini umumnya menyebar di jalan A. Yani, Jalan Seroja, Jalan, 

Merdeka, dan Jalan El- Tari. Perkembangan kawasan perdagangan dan jasa di 

masa yang akan datang cenderung menggeser kawasan perumahan di jalan 
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utama. Hal ini dikarenakan faktor strategis dan mempunyai nilai ekonomis 

yang tinggi. 

 

 

Gambar 3.7. Bangunan Perdagangan dan Jasa 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

3. Perdagangan dan Jasa Skala Kawasan 

Perdagangan dan jasa skala kawasan merupakan fasilitas 

perdagangan dan jasa yang melayani kawasan ( kelurahan) misalnya; Warung 

makan, Toko, dan lainnya. 

Intensitas bangunan 70-80%, KLB 0,7-0, dan TLB 1 lantai. Kawasan 

ini terletak pada kawasan yang cenderung berkembang sebagai pusat kawasan. 

4. Perdagangan dan Jasa Skala Lingkungan 

Perdagangan dan jasa skala lingkungan yaitu fasilitas perdagangan 

dan jasa skala lingkungan pada umumnya mempunyai pola persebaran yang 

merata di tiap lingkungan perumahan. Fasilitas ini misalnya: kios, warung, 

wartel, dan lainnya. Intensitas bangunan KDB 90-100%, KLB 0,9-1 dan TLB 

1 lantai. Fasilitas ini berkembang secara menyebar di sekitar kawasan 

perumahan dan letaknya menyatu dengan tempat tinggal. 
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3.2.3.3. Pola Persebaran Perkantoran 

Adapun perkantoran yang ada di Perkotaan Atambua dari kantor 

pemerintah dan kantor milik BUMN. Sebagai ibu kota Kota Kabupaten, maka 

pusat perkantoran berada di wilayah perkotaan Atambua. Perkantoran tersebut 

belum terorientasi pada satu kawasan khusus. 

Adapun persebaran dari perkantoran Pemerintah di Perkotaan atambua 

adalah sebagai berikut; 

1. Dinas Kesehatan 

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan di Jalan A. Yani (Pada lokasi 

Perencanan) 

3. Kantor Lurah Atambua di Jl. Melati 

Sementara itu kantor BUMN yang ada di perkotaan Atambua terdiri dari 

kantor PLN yang berlokasi di jalan Cut Nyak Dien, Kantor Pos Atambua, Kantor 

Telkom di Jalan . Basuki rachmat, Kantor PDAM di Jl. A. Yani serta kantor lain 

berupa Bank BRI dan Bank BNI, dan Bank Mandiri di Jalan Pramuka. 

 

  

Gambar 3.8. Bangunan BUMN Eksisting 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Intensitas Bangunan KDB 70-80%, KLB 0,7-1,6 dan TLB 1-2 lantai. 

Selain itu juga terdapat perkantoran pemerintah berupa kantor pertahanan dan 

keamanan seperti fasilitas pertahanan berupa kantor polisi yang terdiri dari Kantor 

Kepolisian Resor Belu, Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Belu, Detasemen Polisi 

Militer IX/1 Sub Denpom IX/1-3 Atambua di Jalan A. Yani. 
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3.2.3.4. Pola Persebaran Sarana Pelayanan Umum 

Sarana pelayanan umum yang terdapat di kawasan perkotaan Atambua 

terdiri dari Pelayanan Kesehatan , pendidikann. 

1. Kesehatan 

Sarana pelayanan di perkotaan Atambua terdiri dari fasilitas 

keehatan yang berskala pelayanan dari skala kabupaten hingga  berskala 

lingkungan. 

Adapun fasilitas yang skala pelayanan Kabupaten adalah RSUD 

Atambua yang berlokasi di Jl. Dr Sutomo. Intensitas bangunan RSUD 

Atambua meiliki KDB 70-90%, KLB 0,7-1,8 dan TLB 1-2 lantai. 

2. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan 

SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan sarana dan prasarana 

pendidikan. Fasilitas pendidikan tersebar merata diseluruh  wilayah. 

Terutama daerah perencanaan ( Rencana Tata Banguna dan Lingkungan ). 

 

3.3. Gambaran Kawasan 

3.3.1. Tata Guna Lahan 

Sesuai dengan arahan RTRW, Kota Atambua, sebagi kota perbatasan, 

menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Belu secara umum, dan secara khusus 

kawasan yang menjadi pusat perdagangan. Namun secara keseluruhan kota 

Atambua disbut seagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional, berhubung menjadi 

Kota perbatasan. 

Jika dilihat lebih mendalam, kawasan Simpang Lima Atambua, 

didominasi dengan kegiatan perdagangan dan jasa. Hal ini bisa dilihat dengan 

banyaknya jumlah bangunan yang peruntukan atau fungsinya untuk melayani 

aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan perdagangan. Selain dari itu juga, 

terdapat beberapa bangunan pelayanan umum yang arah bangunan juga bersifat 

linear/ mengikuti arah jalur jalan ( sama dengan bangunan perdagangan dan jasa). 
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Untuk fungsi bangunan perdagangan, kebanyakan bangunan yang ada 

melayani kebutuhan masyarakat dalam hal otomotif. Seperti, bengkel mobil 

maupun motor. Dan juga Ruko yang menyediakan alat-alat otomotif. 

Selanjutnya, terdapat area peruntukan khusus. Dimana, area/kompleks ini 

diperuntukan Bangunan Polres Atambua dan juga Koramil (TNI). Terdapat juga 

permukiman pada area atau kawasan ini. Area permukiman diperuntukan untuk 

anggota kepolisian atau Tentara yang bertugas pada wilayah kota Atambua. 

Disamping area peruntukan khusus, terdapat perkantoran seperti Kantor 

Pekerjaaan Umum bagian Bina Marga, dan Cipta Karya. Juga ada kantor PDAM 

yang semuanya fungsinya sebagai pelayanan umum. 

Secara garis besar dapat dilihat tidak adanya pembeda yang terkoodinir 

secara baik (dari segi penataan ruang) untuk dapat mendukung fungsi masing-

masing bangunan. 
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GAMBARAN KAWASAN 

 

Gambar 3.9. Tata Guna Lahan.  

Sumber: Olahan Pribadi 
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Gambar 3.10. Tata Guna Lahan Segmen 3.  

Sumber: Olahan Pribadi 
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Gambar 3.11. Tata Guna Lahan Segmen 4.  

Sumber: Olahan Pribadi 
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Gambar 3.12. Deliniasi Segmen 1. 

Sumber: Olahan Pribadi 
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Gambar 3.13. Deliniasi Segmen 2. 

Sumber: Olahan Pribadi 
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Gambar 3.14. Deliniasi Segmen 3. 

Sumber: Olahan Pribadi 
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Gambar 3.15.Deliniasi Segmen 4.  

Sumber: Olahan Pribadi 
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3.3.2. Bentuk dan Massa Bangunan 

Berdasarkan kondisi eksisiting, kawasan Simpang Lima Atambua kebanyakan memiliki bangunan yang berfungsi untuk 

bangunan yang bergerak dibagian perdagangan dan jasa. Walaupun tak dapat dipungkiri ada juga bangunan-bangunan yang 

berfungsi untuk kediaman ( permukiman). Bangunan-bangunan yang bergerak dibagian perdagangan dan jasa kebanyakan terletak 

di pinggir jalan/ membentuk pola Linear. Yaitu pola yang mengikuti arah jalur jalan. Sedangkan untuk pola permukiman 

kebanyakan tidak teratur. Bahkan kalau dilihat berdasarkan arah RDTR Kota Atambua, banyak permukiman yang menempati area 

yang diperuntukan untuk perdagangan dan jasa. Pola permukiman yang tidak teratur menjadi salah satu kelemahan pada kawasan 

ini. 

 

 

Gambar 3.16. Bentuk dan Massa Bangunan Eksisting.  

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3.17. Bentuk dan Massa Bangunan Eksisting.  

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3.18. Bentuk dan Massa Bangunan Eksisting.  

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3.19. Bentuk dan Massa Bangunan Eksisting  

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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3.3.3. Ruang Terbuka 

Kawasan Simpang Lima Atambua memiliki salah satu kelebihan yaitu besarnya sebuah Ruang Terbuka. Ruang terbuka 

ini sudah sejak lama mendukung aktvitas kawasan ini. Ruang terbuka ini biasa disebut dengan Lapangan Umum. Sebagai sebuah  

Ruang terbuka, lapangan umum sudah bisa menampung aktivitas publik. Bahkan sudah beberapa kalai dalam 5 tahun terakhir, 

diadakan kegiatan musik tahunan atau biasa disebut Cross Border yang mendatangkan beberapa penyanyi papan atas seperti 

Judika, Slank, dan masih banyak lagi. Dalam kegiatan besar seperti itu, Lapangan Umum Simpang Lima Atambua mampu untuk 

menampung masyarakat Kota Atambua. 

 

  

Gambar 3.20. Suasana Penggunaan Ruang Terbuka  

Sumber: Dokumentasi Pribadi 
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Gambar 3.21. Letak Ruang Terbuka Eksisting  

Sumber: Olahan Pribadi 

 

Ruang terbuka ini menjadi kurang efektif untuk digunakan ketika Kota Atambua memasuki musim penghujan. Dengan 

kondisi lapangan yang dasarnya terbentuk dari lapisan tanah asli, maka pada saat musim hujan akan mengakibatkan lumpur di 

dalam lapangan. Pada saat ini lapangan Simpang Lima Atambua juga digunakan untuk aktivitas olahraga. Seperti terlihat pada 

gambar, aktivitas olahraga yang biasa dilakukan adalah olahraga sepakbola, Voli, dan juga Futsal. Untuk olahraga Voli dan Futsal 

sudah disediakan area yang cukup dan juga perkerasan berupa rabat beton. Sehingga pada saat musim hujan, masih layak untuk 

digunakan.  

Ruang terbuka ini sebenanrnya tidak layak digunakan untuk olahraga seperti Bola kaki. Baik dilihat dari segi aturan 

olahraga ( yaitu besaran lapangan), dari segi keamanan ( berupa area lapangan yang berdekatan dengan jalur arteri dan juga 

aktivitas publik). 
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3.3.4. Jalur Pejalan Kaki 

Pada umumnya, jalur pedestrian yang ada pada kawasan ini sudah 

digunakan sesuai dengan fungsinya. Menjadi permasalahan adalah elemen 

penunjang seperti vegetasi peneduh kurang dimaksimalkan. Selain dari itu, 

besaran pedestrian yang hanya memiliki lebar lebih kurang 120cm. Secara fisik, 

jalur pedestrian kurang dirawat. Hal ini dapat terlihat dengan kondisi fisik 

pedestrian ways itu sendiri. 

 

  

Gambar 3.22. Pedestrian Ways Eksisting 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Jalur pedestrian yang seharusnya memiliki lebar 150cm, menjadi kurang 

efektif ketika tidak didukung lagi dengan vegetasi yang dapat menjadi peneduh. 

Kawasan Simpang Lima Atambua yag didominasi dengan fungsi bangunan 

perdagangan, membutuhkan jalur pedestrian yang baik untuk dapat menciptakan 

konsep City Walk . 

 

3.3.5. Dukungan Aktivitas 

Kawasan Simpang Lima Atambua selain dikenal sebagai Kawasan 

perdagangan, dikenal juga sebagai kawasan dengan sebutan “pasar senggol”. 

Sebutan ini walaupun merupakan sebutan yang merujuk pada Kawasan Simpang 

Lima, namun secara spesifik, ingin menjelaskan tentang keberadaan sebuah area 

“pujasera” yang sudah ada sejak dahulu. 

Menurut  Bapak Oktavianus Lenggu, SH. ( Sekretaris Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu) Pasar senggol dibuka lebih 

kurang pada tahun 1996 oleh Camat (dulu) Petrus Bria Seran sebagai Pusat 
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Jajanan Selera rakyat ( PUJASERA). Sehingga kawasan ini juga terkenal dengan 

aktivitas pendukug seperti ini. Namun berbeda dengan yang dulu, Pujasera ini 

awalnya bertempat di Depan Gedung DPRD, namun karena semakin berkembang 

dan semakin banyak aktivitas di sekitar kawasan, akhirnya area Pujasera ini 

dipindahkan ke lokasi sekarang untuk mendapat tempat khusus sebagai area yang 

mendukung aktivitas kawasan simpang lima Atambua. 

 

 

Gambar 3.23. Oktovianus Lenggu, SH (Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Kabupaten Belu). 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

 

Gambar 3.24. Letak Pasar Senggol dulu dan Sekarang 

Sumber: Olahan Pribadi 
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3.3.6. Petanda 

Petanda adalah salah satu elemn kota ( menurut Hamid Shirvani) yang 

juga menjadi elemen penting dalam menjadikan ruang kota menjadi lebih baik 

dari segi penampilan. 

Petanda selanjutnyadapat dijumpai dalam bentuk papan iklan dan juga 

rambu-rambu lalu lintas. Dalam kawasan Simpang Lima sendiri, petanda berupa 

papan iklan dapat dijumpai disetiap pertokoan. Sebagai elemen untuk 

memperkenalkan identitas toko yang dimaksud. Selain dalam bentuk papan iklan , 

atau penanda toko, Signed ( petanda) juga berupa rambu-rambu lalu lintas yang 

ada disetiap pesisir jalan. 

 

 

Gambar 3.25. Petanda Berupa Papan Iklan dan Landmark 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

3.3.7. Sirkulasi dan Parkir 

3.3.7.1. Sirkulasi 

Kawasan Simpang lima Atambua dilintasi oleh jalur arteri yakni jalan Ir. 

Soekarno. Lebar jalan lebih kurang 900cm. Pada puncak aktivitas, terutama pada 
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persimpangan terjadi kemacetan yang cukup signifikan berhubung pada menuju 

Katedral hanya diperbolehkan satu jalur. 

Dengan kondisi lebar jalan yang tidak memadai, mengakibatkan pada 

puncak aktivitas kawasan ini tidak mampu menampung kendaraan yang melalui 

kawasan  ini. 

 

 

Gambar 3.26. Sirkulasi Kawasan Simpang Lima 

Sumber: Olahan Pribadi 

 

3.3.7.2. Parkir 

Lahan  parkir yang tidak memadai merupakan salah satu hal yang dapat 

dilihat ketika mengunjungi kawasan ini. Terutama di area Lapangan Umum ( 

Ruang Terbuka). Kebanyakan kendaraan menggunakan badan jalan untuk 

memarkir kendaraan baik itu roda dua maupun beroda empat. Walaupun 

pengguna ruas jalan ini semakin banyak pada sore hari tapi kendaraan yang 

menggunakan area lapangan umum tetap menjadikan badan jalan untuk memarkir 

kendaraan. 
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Gambar 3.27. Area Parkir 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

3.3.7.3. Perhentian Kendaraan Umum 

Secara luasan makro, kawasan Simpang Lima Atambua hanya memiliki 

1 (satu) buah halte(tempat perhentian kendaraan umum. Berdasarkan hasil survey 

lapangan (dapat dilihat pada gambar) halte yang ada pun sudah tidak layak 

digunakan. Kondisi fisik halte yang tidak terurus menjadikan citra kawasan ini 

menjadi kurang baik. Walaupun demikian halte ini masih tetap digunakan oleh 

segelintirorang. 

 

 

Gambar 3.28. Halte Eksisting 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

3.3.8. Potensi dan Peluang 

Pada kawasan ini, terdapat bangunan pemerintahan seperti Gedung 

DPRD kabupaten Belu, juga beberapa perkantoran, seperti Kantor PU dan Polres 
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Kabupaten belu. Sesuai dengan peruntukannya dalam RTRW bahwa kawasan ini 

diperuntukan untuk  

1. Pusat pemerintahan Kabupaten Belu, 

2. Pusat pengembangan wilayah Kabupaten Belu, 

3. Pusat perdagangan dan jasa skala Kabupaten, 

4. Pusat koleksi dan distribusi hasil-hasil bumi dari kecamatan-kecamatan yang 

menjadi wilayah pengaruhnya. 

5. Pusat pelayanan umum skala kabupaten. 

Sehingga kawasan ini sangat berpotensi dalam pembangunan dalam 

sektor apapun. 

 


