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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, permukiman menjadi masalah yang terjadi hampir di seluruh 

negara berkembang, termasuk Indonesia. Beberapa masalah permukiman yang 

dirasakan adalah pemenuhan kebutuhan permukiman bagi penduduk yang 

semakin meningkat, penurunan kualitas lingkungan dan penyediaan lahan bagi 

permukiman. Pertambahan penduduk yang relatif cepat, yaitu dengan jumlah 

penduduk 210 juta jiwa pada tahun 2000 rata-rata pertumbuhan 1,8 %, 

menyebabkan bertambahnya penyediaan tempat tinggal (permukiman) menjadi 

hal yang sangat mendesak. Penduduk Indonesia tersebar menjadi tidak merata di 

pedesaan dan diperkotaan. Akibatnya kota akan dibebani keharusan penyediaan 

sarana dan prasarana bagi penduduk, termasuk permukiman dengan segala 

fasilitasnya. 

Pesatnya pertumbuhan penduduk khususnya dinegara-negara berkembang 

termasuk Indonesia, menyebabkan timbulnya persoalan permukiman khususnya di 

perkotaan yaitu ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang membutuhkan 

tempat tinggal dengan ketersediaan tempat tinggal. Masalah yang berkenaan 

dengan permukiman tidak akan terpecahkan secara tuntas mengingat pertambahan 

penduduk tidak akan berhenti. Oleh karena itu pengkajian tentang pertumbuhan 

penduduk dengan penyediaan permukiman sangat diperlukan. Pembangunan 

perumahan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar 

manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupannya. 

   Besarnya penduduk Indonesia membuat kebutuhan terhadap 

permukiman terus meningkat. American Public Health Association mencatat 

beberapa kegunaan rumah, yaitu: 

1. Sebagai tempat melepas lelah setelah bekerja sehari-hari. 

2. Sebagai tempat bergaul dengan keluarga atau membina rasa kekeluargaan 

bagi segenap anggota rumah tangga yang ada. 



3. Sebagai tempat perlindungan dari kemungkinan bahaya yang mengancam, 

dari terpaan angin, hujan, panas matahari dan dinginnya udara malam. 

4. Sebagai lambang status sosial bagi pemiliknya. 

5. Sebagai tepat menyimpan barang berharga yang dimiliki terutama bagi 

masyarakat pedesaan. 

6. Sebagai investasi yang dapat dijual kembali untuk menutupi kebutuhan 

lain yang lebih penting.  

7. Sebagai tempat untuk menunjukkan nilai-nilai dan prestasi penghuninya.  

Di kota-kota besar, persoalan permukiman menjadi sensitif dan sering 

menghiasi berita di media massa. Persoalan seperti penggusuran, kebakaran, 

angka kriminalitas, dan sebagainya selalu terkait erat dengan permukiman. Juga 

kesenjangan sosial dan persebaran kekayaan yang tidak merata menjadi pekerjaan 

rumah pemerintah. 

Hadi Sabari Yunus (1987) mencatat ada lima hal penarik daerah 

pemekaran, yaitu: 

1. Masih luasnya lahan yang tersedia. 

2. Masih rendahnya harga tanah.  

3. Suasana yang lebih menyenangkan dengan kondisi lingkungan yang 

bebas polusi.  

4. Terdapat tempat pendidikan yang umumnya di pinggir kota.  

5. Mendekati tempat kerja. 

Kajian mengenai permukiman selama ini lebih banyak ditekankan pada 

aspek-aspek yang berhubungan dengan kesesuaian lahan untuk lokasi 

permukiman antara lain kemiringan lereng, tekstur, kondisi hidrologi, tingkat 

erosi dan lain-lain. Padahal selain aspek fisik tersebut faktor sosial ekonomi 

penduduk juga sangat berpengaruh terhadap kesesuaian permukiman untuk 

dikembangkan atau tidak. Dengan kata lain dalam rangka mengevaluasi sumber 

daya lahan untuk permukiman, pada dasarnya mencakup dua analisis, yaitu 

analisis lahan permukiman dan aspek fisik serta analisis lahan permukiman dari 

aspek sosial ekonomi. 



Kota Surakarta sebagai salah satu kota budaya dan pusat perekonomian di 

Jawa Tengah mempunyai enam kabupaten penyangga, yaitu Kabupaten Boyolali, 

Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar dan Sragen. Kabupaten Boyolali yang 

terletak di wilayah barat Surakarta terdiri dari beberapa sub wilayah 

pembangunan. Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali 

Tahun 2002 membagi beberapa sub-sub wilayah pembangunan diantaranya : 

1. Sub wilayah pembangunan I. 

Meliputi Kecamatan Ampel, Selo, Cepogo, Boyolali, dan Mojosongo 

dengan pusat pengembangan di kota Boyolali. 

2. Sub wilayah pembangunan II. 

Meliputi Kecamatan Sawit, Banyudono, Teras, Ngemplak, dan 

sebagian wilayah Kecamatan Sambi dengan pusat pengembangan di 

kota Banyudono. 

3. Sub wilayah pembangunan III. 

Meliputi wilayah kecamatan Nogosari, Simo, Klego, Andong, dan 

sebagian wilayah kecamatan Sambi dengan pusat pengembangan di 

kota Simo. 

4. Sub wilayah pembangunan IV. 

Meliputi wilayah kecamatan Karanggede, Wonosegoro, Kemusu, dan 

Juwangi dengan pusat pengembangan di kota Wonosegoro  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Simo merupakan pusat 

pengembangan sub wilayah pembangunan III, salah satu diantara 19 Kecamatan 

yang ada di Kabupaten Boyolali yang terdiri dari 13 desa, dengan luas wilayah 

4.804,0275 ha terdiri dari tanah sawah 2.117,8000 ha dan tanah kering 2.686,2275 

ha. Jumlah penduduk Kecamatan Simo 43.340 jiwa dan kepadatan penduduknya 

adalah 902 jiwa/km2 yang terdiri dari penduduk laki-laki 20.976 jiwa dan 

perempuan 22.364 jiwa. Kecamatan Simo terletak pada ketinggian 100 – 400 dpal 

(diatas permukaan air laut), dan beriklim sedang, suhu berkisar 24oC dengan curah 

hujan mencapai 2.256 mm dengan jumlah hari hujan 110 hh. (Monografi 

Kecamatan Simo Dalam Angka 2006).  



Jadi dengan luasnya lahan pekarangan yang ada di Kecamatan Simo maka 

sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai pengembangan areal permukiman 

baru. Dalam upaya penyediaan area permukiman baru perlu dikaji aspek sosial 

ekonomi.  

Dawud Ali Turmudzi (2006) dalam penelitian tentang permukiman, 

parameter yang selama ini sering dijadikan sebagai aspek tolok ukur adalah aspek 

fisik, seperti kemiringan lereng, tekstur, erosi, gerak massa, daya dukung tanah 

dan kemudahan mendapatkan air. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi jarang 

yang menggunakannya, padahal aspek sosial ekonomi sangat berpengaruh 

terhadap permukiman baru, yaitu tentang kepadatan penduduk, mata pencaharian, 

fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tingkat kelahiran, tingkat kematian dan 

rasio penduduk 15 - 39  tahun. Oleh sebab itu dalam penyajian area permukiman 

dari aspek fisik meskipun telah sesuai, namun dari aspek sosial ekonomi belum 

tentu menunjukkan kesesuaian untuk dikembangkan. 

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, permukiman di wilayah 

Kecamatan Simo merupakan pola persebaran secara mengelompok. Desa-desa 

yang dekat dengan kantor kecamatan mudah mendapatkan fasilitas sosial ekonomi 

dan dekat dengan sumber mata pencaharian. Sedangkan desa-desa terpencil sulit 

untuk mendapatkan pelayanan publik dan terbatas sumber penghasilannya, tetapi 

mempunyai potensi keruangan untuk dikembangkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “EVALUASI SOSIAL EKONOMI UNTUK 

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN SIMO 

KABUPATEN BOYOLALI “ 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :   

1. Bagaimana tingkat kesesuaian lahan untuk permukiman ditinjau dari aspek 

sosial ekonomi ? 



2. Faktor-faktor sosial ekonomi apa saja yang menjadi penghambat dalam 

pengembangan permukiman di daerah penelitian ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui tingkat kesesuaian lahan untuk pengembangan permukiman 

ditinjau dari aspek sosial ekonomi. 

2. Mengetahui faktor-faktor sosial ekonomi yang menjadi penghambat dalam 

pengembangan permukiman. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai : 

1. Persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana S 1 Fakultas Geografi UMS. 

2. Sumbangan informasi dan bahan bacaan bagi peneliti-peneliti yang akan 

mengkaji lebih dalam Kecamatan Simo. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka dan Peneliti Sebelumnya 

Bintarto (1979) menyebutkan, bahwa ilmu geografi adalah ilmu yang 

mempelajari perbedaan dan persamaan geosfer dari sudut pandang kewilayahan 

dan lingkungan dalam konteks keruangan. Geosfer yang merupakan objek materil 

dari ilmu geografi terdiri dari litosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer dan 

pedosfer. Sementara itu, objek formal ilmu geografi adalah cara pandang atau cara 

berpikir terhadap fenomena geosfer, yaitu cara pandang secara keruangan (spatial 

setting). 

Kajian dalam kaitannya dengan lahan di daerah pedesaan dari tinjauan 

geografi dapat dilihat aspek keruangan sebagai salah satu dari tiga pendekatan 

utama, yaitu analisa keruangan, analisa ekologi dan kompleks wilayah (Bintarto 

dan Surastopo, 1979). 

Dalam pendekatan keruangan seseorang ahli geografi tidak akan 

mengabaikan unsur-unsur : 

1. Spatial pattern, yang memperhatikan lokasi dan agihan; 



2. Spatial system, yang memperhatikan hubungan timbal balik, 

interaksi dan integritas; 

3. Spatial process, yang memperhatikan proses dinamik baik secara 

antar wilayah maupun dalam wilayah sendiri dan berarti 

memperhatikan tahap-tahap perkembangan. 

Disamping pendekatan keruangan, maka pendekatan disiplin ilmu geografi 

yang lain adalah pendekatan ekologis dan pendekatan kompleks wilayah. 

Pendekatan ekologi menitikberatkan pada keterkaitan atau interaksi antar manusia 

dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem pada wilayah tertentu. Mengamati 

permasalahan dari sisi pendekatan ekologi lebih banyak mengamati, mengkaji dan 

menganalisis fenomena atas dasar pola, dan sifat-sifat untuk kemudian dicari 

kaitannya antara pengaruh lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan 

munculnya fenomena tertentu. 

Bintarto dan Surastopo (1979) mengatakan, bahwa pendekatan kompleks 

wilayah adalah kombinasi antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. 

Beberapa wilayah didekatkan dengan konsep perbedaan wilayah. Pada analisa ini, 

ada suatu anggapan bahwa interaksi wilayah akan berkembang karena pada 

hakekatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah lain, oleh karena terdapat 

permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut. Pada analisa ini diperhatikan 

pula mengenai penyebaran fenomena tertentu (analisa keruangan) dan interaksi 

antar variabel manusia dan lingkungannya, kemudian dipelajari kaitannya (analisa 

geografi). 

Dari ketiga pendekatan ini, maka geografi mendekati setiap permasalahan 

yang timbul dan memberikan alternatif serta sumbangan pemikiran bagi 

kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan. 

Berkaitan dengan tema penelitian ini, ilmu geografi berperan dalam kajian 

penggunaan lahan. Hadi Sabari Yunus (1994), menyebutkan bahwa geografi 

dalam kapasitasnya sebagai ilmu yang mempelajari objek studi permukaan bumi, 

menyoroti “penggunaan lahannya” sebagai suatu “distributed feature”  atau 

sebagai suatu aspek perbedaan areal. 



Ngadiono dan Bejo Suwandhi (1983) menyatakan bahwa geografi 

pemukiman mempunyai peran cukup penting dalam masalah pemukiman, karena 

dapat menguraikan dan mencoba menafsir letak dan keadaan bangunan, bentuk, 

dan fungsinya serta sifat-sifat dari permukiman pedesaan, permukiman peralihan 

desa-kota dan permukiman kota. Kesemuanya dapat divisualisasikan dalam 

bentuk peta. 

Bintarto (1983) berpendapat, pada dasarnya perluasan kawasan 

permukiman ke arah pinggiran kota berjalan ke segala arah, akan tetapi dengan 

adanya variasi geografi antara kawasan satu dengan kawasan lainnya 

menyebabkan perbedaan pengaruh terhadap perkembangan kota tersebut. 

Goldberg (1941, dalam Murdiono 1994) menyebutkan bahwa pengalokasian guna 

lahan di perkotaan akan mengarah ke lokasi yang dapat memberikan keuntungan 

tertinggi sehingga lahan yang memiliki kestrategisan dan potensi yang lebih besar 

akan berpeluang mengalami proses konversi. 

Parengkuan, (1990 dalam Murdiono, 1994) menyebutkan, bahwa 

kebutuhan lahan pada lokasi tertentu menyebabkan terjadinya konversi guna lahan 

diakibatkan oleh ketersediaan lahan yang terbatas. Lahan selain sebagai 

sumberdaya alam yang terbatas, juga merupakan faktor produksi dan komoditi 

yang strategis. Lahan juga merupakan faktor yang dapat terus berkembang 

sehingga lahan dapat digunakan sebagai investasi yang menguntungkan. 

Dari uraian diatas jelas bahwa lahan merupakan komoditi yang 

menguntungkan untuk menjadi objek investasi tertentu. Pertumbuhan kota 

akhirnya akan mengarah pada daerah-daerah yang strategis serta memiliki 

fenomena geografi yang sesuai untuk perkembangan kota. 

Bahasan tentang pengadaan perumahan bagi berbagai masyarakat dengan 

tingkat pendapatan diuraikan oleh Prayogo Mirhad (1983) . Ia menggarisbawahi 

bahwa semua pihak yang terkait dengan bidang dan wewenang penentuan lokasi 

permukiman yang baik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya 

a. Mudah pengerjaannya, dalam arti tidak banyak pekerjaan gali 

dan urug, pembongkaran tonggak kayu dan sebagainya. 



b. Bukan daerah banjir, gempa, angin ribut, dan sebagainya. 

c. Mudah dicapai tanpa hambatan berarti. 

d. Kondisi tanah, baik sebagai konstruksi bangunan direncanakan 

semurah mungkin. 

e. Mudah mendapat air bersih, listrik, pembuangan 

limbah/kotoran, hujan (drainase). 

f. Mudah mendapat bahan bangunan. 

g. Mudah mendapat tenaga kerja. 

2. Ditinjau dari segi tata lingkungan 

a. Tanah secara ekonomis lebih sukar dikembangkan secara 

produktif, misalnya bukan daerah persawahan, daerah 

perkebunan yang baik, daerah usaha yang baik seperti 

perkantoran dan pabrik/industri. 

b. Tidak merusak lingkungan yang telah ada, bahkan selalu dapat 

memperbaikinya. 

c. Sejauh mungkin dipertahankan tanah yang berfungsi sebagai 

recharge (penyerap) air tanah, penampungan air hujan dan 

menahan intrusi air laut. 

3. Ditinjau dari segi politis ekonomis 

a. Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat 

sekelilingnya. 

b. Merupakan contoh bagi masyarakat disekelilingnya untuk 

membangun rumah dan lingkungan yang sehat. 

c. Mudah penjualannya karena lokasi disukai oleh calon pembeli 

dan mendapat keuntungan yang wajar dari penjualan tersebut. 

4. Ditinjau dari segi sosial ekonomi. 

a. Lahan mempunyai nilai baik secara sosial ekonomi maupun 

budaya. 

b. Mempunyai hubungan dengan wilayah lain. 

c. Sesuai dengan biofisik (pemanfaatan pekarangan sebagai besar 

digunakan untuk penemuan vegetasi) 



Su Ritohardoyo (1993) dalam penelitinya yang berjudul “Analisis Sosio-

Ekonomi Untuk Lahan Permukiman di Kabupaten Kulonprogo propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta” bertujuan untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan untuk 

permukiman. 

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah kepadatan penduduk, 

mata pencaharian, tingkat keterampilan dan pengetahuan persepsi masyarakat 

terhadap sumber daya lahan, tingkat pendapatan dan keterbukaan wilayah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa daerah penelitian mempunyai kelas kesesuaian I, 

II, III, IV, dan V. Faktor sosial ekonomi yang menjadi penghambat dalam 

pengembangan permukiman adalah tingkat keterampilan dan persepsi penduduk 

serta mata pencaharian. 

                                                                                                                                                                 

1.6 Kerangka Penelitian 

Permukiman sebagai suatu ruang atau lahan terbentuk oleh unsur-unsur 

yang dipergunakan penduduk untuk bertempat tinggal dan menyelenggarakan 

kehidupannya. Unsur-unsur tersebut: 

- Lahan kerja (working opportunities) 

- Lahan transportasi dan komunikasi (circulations) 

- Lahan perumahan (housing) 

- Lahan rekreasi (recreations) 

- Lahan fasilitas lain untuk menunjukkan kehidupan (other living 

facilities). 

Dalam hal ini evaluasi lahan permukiman mencakup berbagai bentuk 

penggunaan lahan yang dapat dibatasi atas batas administratif, baik tingkat 

kecamatan, desa atau kelurahan. 

Untuk skala yang lebih sempit (mikro), kajian permukiman menyoroti 

salah satu dari unsur permukiman secara rinci, terutama perumahan. Unit atau 

satuan analisis lebih menekankan pada lingkungan tempat tinggal baik kota 

maupun desa. Komponen-komponen satuan lingkungan tempat tinggal dibatasi 

pada bangunan rumah. Dalam kaitannya dengan satuan lahan permukiman, jelas 

batas lebih rinci untuk setiap penggunaan lahan lebih mikro dalam skala sempit, 



seberapa luas untuk bangunan rumah, halaman, pekarangan (kebun), lahan 

fasilitas penunjang kehidupan rumah tangga dalam lahan pekarangan.  

Satuan lingkungan perumahan bukan saja ditentukan oleh dukungan 

komponen fisik, binaan biotik, tetapi yang sangat  menentukan adalah komponen 

manusia sebagai penghuni maupun kelembagaannya (pemerintah). Oleh karena 

itu, dalam menentukan kesesuaian lahan permukiman dari aspek sosial ekonomi, 

perlu memperhatikan segala faktor terutama dalam hubungannya dengan manusia 

dan aktivitasnya yang memanfaatkan lahan (ruang). Dari berbagai pengertian 

konseptual diatas, dalam usaha menggali informasi sosial ekonomi kesesuaian 

lahan permukiman perlu diidentifikasi beberapa hal, disesuaikan dengan tujuan 

evaluasi lahan permukiman tersebut. 

 


