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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan kota (urban development) dapat diartikan sebagai suatu 

perubahan menyeluruh, yaitu yang menyangkut segala perubahan di dalam 

masyarakat kota secara menyeluruh, baik perubahan sosial ekonomi, sosial 

budaya, maupun perubahan fisik (Hendarto, 1997). Menurut Hendarto, 1997 

terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota, yaitu: 

a. Faktor penduduk, yaitu adanya pertambahan penduduk baik 

disebabkan karena pertambahan alami maupun karena migrasi. 

b. Faktor sosial ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan usaha 

masyarakat 

c. Faktor sosial budaya, yaitu adanya perubahan pola kehidupan dan 

tata cara masyarakat akibat pengaruh luar, komunikasi dan sistem 

informasi. 

Perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses 

berkembangnya suatu kota. Sehingga secara umum kota akan mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan melalui keterlibatan aktivitas sumber daya 

manusia berupa peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam dalam 

kota yang bersangkutan (Hendarto, 1997). Meningkatnya jumlah penduduk 

akan mempengaruhi kepadatan kota tersebut, dimana dengan tingkat 

kepadatan yang tinggi di suatu kota akan menimbulkan kawasan kumuh. 

Begitu pula dengan Indonesia, jumlah penduduk di Indonesia antara 

penduduk kota dan desa memiliki perbedaan jumlah yang cukup signifikan. 

Hal tersebut bisa dilihat pada tabel 1 mengenai jumlah penduduk di 

Indonesia berdasarkan kota dan desa. 
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Tabel 1.1 Data jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan kota dan desa 

No Provinsi Persentase 
penduduk kota 

Persentase 
penduduk desa 

1 Aceh 1.03 2.13 
2 Maluku 0.68 0.64 
3 Lampung 2.06 3.52 
4 Kalimantan Selatan 1.63 1.51 
5 Riau 2.14 2.40 
6 Jawa Timur 9.79 17.44 
7 Sulawesi Tengah 0.63 1.24 
8 Bengkulu 0.60 0.76 
9 Nusa Tenggara Barat 1.04 2.13 

10 Jawa Barat 18.76 18.06 
11 Sumatera Utara 6.13 5.32 
12 Sulawesi Utara 1.26 0.88 
13 Sumatera Barat 2.25 2.00 
14 Banten 7.86 3.61 
15 Jambi 1.15 1.35 
16 Jawa Tengah 5.41 15.88 
17 Maluku Utara 0.39 0.45 

18 Daerah Istimewa 
Yogyakarta 0.79 1.64 

19 Sumatera Selatan 3.64 3.02 
20 Sulawesi Selatan 3.19 3.45 
21 Kalimantan Tengah 0.41 1.07 
22 Sulawesi Tenggara 0.75 0.99 

23 Kepulauan Bangka 
Belitung 0.33 0.57 

24 Kepulauan Riau 2.22 0.31 
25 Kalimantan Barat 1.38 1.98 
26 Papua Barat 0.24 0.34 
27 Bali 1.60 1.66 
28 Gorontalo 0.35 0.46 
29 DKI Jakarta 19.47 0.00 
30 Papua 0.47 1.39 
31 Nusa Tenggara Timur 0.64 2.33 
32 Kalimantan Utara 0.36 0.18 
33 Kalimantan Timur 1.35 1.26 

Sumber: Badan Pusat Statistik  2018  



3 

Tercatat berdasarkan data tersebut persentase penduduk desa di 

Indonesia memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan 

persentase jumlah penduduk kota. Satu-satunya daerah yang tidak memiliki 

desa merupakan daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 

tahun 2018 dengan jumlah penduduk desa yang besar, urbanisasi akan terus 

berlangsung sehingga mengakibatkan penduduk kota semakin meningkat. 

Urbanisasi akan menjadi masalah baru di Indonesia, dikarenakan 

banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota untuk mendapatkan 

kehidupan yang lebih layak (Kompas, 2017). Padahal tidak ada jaminan 

untuk mendapatkan hidup yang lebih layak setelah melakukan urbanisasi. 

Jumlah pertumbuhan urbanisasi di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 

4,1%. Angka tersebut dibandingkan dengan negara lain termasuk dalam 

pertumbuhan urbanisasi yang tinggi. Dengan jumlah pertumbuhan 

urbanisasi yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan kemampuan tata 

kelola dan infrastruktur yang memadahi maka akan menimbulkan kawasan 

kumuh di perkotaan. Kawasan kumuh telah tersebar di provinsi-provinsi 

Indonesia, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini. 
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Tabel 1.2 Data persebaran jumlah kawasan kumuh di Indonesia 

Provinsi Jumlah Kawasan Kumuh 

Aceh  392  
Sumatera Utara  283  
Sumatera Barat  178  
Riau  79  
Jambi  45  
Sumatera Selatan  139  
Bengkulu  78  
Lampung  174  
Kep. Bangka Belitung  41  
Kepulauan Riau  50  
DKI Jakarta  6  
Jawa Barat  684  
Jawa Tengah  881  
DI Yogyakarata  122  
Jawa Timur  466  
Banten  735  
Bali  106  
Nusa Tenggara Barat  273  
Nusa Tenggara Timur  135  
Kalimantan Barat  159  
Kalimantan Tengah  114  
Kalimantan Selatan  263  
Kalimantan Timur  71  
Kalimantan Utara  30  
Sulawesi Utara  224  
Sulawesi Tengah  164  
Sulawesi Selatan  328  
Sulawesi Tenggara  244  
Gorontalo  36  
Sulawesi Barat  65  
Maluku  62  
Maluku Utara  82  
Papua Barat  74  

Sumber: Buku Informasi Statistik 2017  
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Berdasarkan tabel 1.2 di atas Provinsi Jawa Tengah merupakan 

provinsi dengan jumlah kawasan kumuh tertinggi yaitu dengan jumlah 881 

kawasan kumuh. Sedangkan pada peringkat kedua terdapat Provinsi 

Banten dengan jumlah 735 kawasan kumuh. Kawasan-kawasan kumuh 

yang berada di Provinsi Jawa Tengah tersebar di berbagai kota, akan tetapi 

hanya terdapat dua kota yang masuk lokasi kawasan kumuh prioritas. Hal 

tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. 

 

Tabel 1.3 Lokasi Prioritas Kawasan Kumuh Perkotaan 
Kabupaten/Kota  Provinsi 

Kota Batam  Kepulauan Riau 
Kota Palembang  Sumatera Selatan 

Kota Bogor  Jawa Barat 
Kota Bandung  Jawa Barat 
Kota Semarang  Jawa Tengah 

Kota Surakarta  Jawa Tengah 
Kota Yogyakarta  DI Yogyakarta 

Kota Malang  Jawa Timur 
Kota Surabaya  Jawa Timur 

Kota Banjarmasin  Kalimantan Selatan 
Kota Makasar  Sulawesi Selatan 

Kota Palu  Sulawesi Tengah 
Kota Mataram  Nusa Tenggara Barat 
Kota Kupang  Nusa Tenggara Timur 
Kota Sorong  Papua Barat 

Lhokseumawe  Aceh 
Kota Medan  Sumatera Utara 

Kota Bandar Lampung  Lampung 
DKI Jakarta  DKI Jakarta 

Kota Cirebon  Jawa Barat 
Kota Tegal  Jawa Tengah 

Kota Pekalongan Jawa Tengah 
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Lanjutan tabel 1.3 Lokasi Prioritas Kawasan Kumuh Perkotaan 

Kabupaten/Kota Provinsi 
Kota Balikpapan  Kalimantan Timur 
Kota Samarinda Kalimantan Timur 

Kota Palangkaraya  Kalimantan Tengah 
Kota Pontianak  Kalimantan Barat 
Kota Manado  Sulawesi Utara 
Kota Kendari  Sulawesi Tenggara 
Kota Ambon  Maluku 

Kota Jayapura  Papua 

Sumber: Buku Informasi Statistik 2018 

 

Berdasarkan tabel 1.3 di atas terdapat empat kota di Provinsi Jawa 

Tengah yang masuk ke dalam lokasi kawasan kumuh prioritas di perkotaan 

yaitu Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Pekalongan dan Kota Surakarta. 

Dimana kawasan kumuh yang akan dibahas dalam penelitian ini berada di 

Kota Surakarta. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Semanggi Kecamatan 

Pasar Kliwon Kota Surakarta, dimana pada tabel 1.3 disebutkan bahwa 

Kota Surakarta termasuk ke dalam lokasi prioritas penanganan kawasan 

kumuh di perkotaan. Sedangkan Kelurahan Semanggi merupakan salah satu 

lokasi kawasan kumuh yang ada di Kota Surakarta. Kelurahan Semanggi 

mempunyai jumlah penduduk paling tinggi dibandingkan dengan kelurahan 

lain yang ada di Kecamatan Pasar Kliwon, serta jumlah kepadatan 

penduduk tertinggi kedua setelah Kelurahan Sangkrah. Jumlah penduduk 

dan kepadatan penduduk per kelurahan di Kecamatan Pasar Kliwon Kota 

Surakarta dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini. 
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Tabel 1.4 Data jumlah penduduk per kelurahan di Kecamatan Pasar Kliwon 

No Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 
Luas 

wilayah 

(Km2) 

Kepadatan 

penduduk 

(jiwa/km2) 

1 Joyosuran 5313 5449 10762 0,540 19770 

2 Semanggi 18082 17835 35917 1,668 20917 

3 Pasar Kliwon 2675 2819 5494 0,360 14986 

4 Gajahan 1930 1998 3928 0,407 9484 

5 Baluwarti 3127 3391 6518 0,339 18979 

6 Kampung Baru 1357 1501 2858 0,192 14599 

7 Kedung Lumbu 2674 2796 5470 0,306 17729 

8 Sangkrah 6358 6407 12765 0,551 22933 

9 Kauman 1280 1358 2638 0,452 5777 

Sumber: Kelurahan Semanggi, Badan Pusat Statistik 2018 

 

Tercatat berdasarkan data di atas penduduk di Kelurahan Semanggi 

disebutkan sejumlah 35.917 jiwa, dimana hal tersebut menjadikan 

Kelurahan Semanggi memiliki jumlah penduduk tertinggi dibandingkan 

dengan kelurahan lain. Kepadatan penduduk Kelurahan Semanggi 

disebutkan 20.917 jiwa/km2. Sedangkan jumlah penduduk dan kepadatan 

tertinggi kedua berada di Kelurahan Sangkrah dengan jumlah penduduk 

6.358 jiwa dan kepadatan penduduk 20.917 jiwa/km2. Akan tetapi kawasan 

kumuh terluas merupakan kawasan kumuh semanggi. Data luas kawasan 

kumuh di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini. 
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Tabel 1.5 Data kawasan kumuh Kota Surakarta 
NO KAWASAN LUAS KAWASAN KUMUH (Ha) 

1 Kawasan Semanggi 76,03 
2 Kawasan Bantaran Kali Anyar 36,65 
3 Kawasan Danukusuman 26,02 
4 Kawasan Bantaran Rel Kereta Api Kadipiro 7,53 
5 Kawasan Mojosongo 11,89 
6 Kawasan Tegalharjo 20,53 
7 Kawasan Karangasem 13,24 
8 Kawasan Laweyan 12,84 
9 Kawasan Panularan 0,51 

10 Kawasan Timuran 9,81 
11 Kawasan Bantaran Sungai Bengawan Solo 9,41 
12 Kawasan Nusukan 1,21 
13 Kawasan Kadipiro Barat 0,5 
14 Kawasan Sondakan 5,47 
15 Kawasan Purwodiningratan 15,59 
16 Kawasan Kadipiro 0,54 
17 Kawasan Sumber 8,91 
18 Kawasan Pucangsawit 17,62 
19 Kawasan Kerten 0,68 
20 Kawasan Manahan 1,72 
21 Kawasan Kratonan 17,35 
22 Kawasan Kestalan 35,73 
23 Kawasan Sudiroprajan 6,11 
24 Kawasan Banyuanyar 5,28 
25 Kawasan Pajang 2,31 
26 Kawasan Penumping 1,2 
27 Kawasan Punggawan 0,23 

  Total 359,55 

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota 

Surakarta 2016 
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Berdasarkan tabel diatas Kawasan Kumuh Semanggi mempunyai luas 

76,03 Ha. Sedangkan kawasan kumuh terluas kedua yaitu Kawasan Kumuh 

Bantaran Kali Anyar dengan luas 36,65 Ha. Kondisi lingkungan Kawasan 

Kumuh Semanggi merupakan kondisi yang tidak nyaman untuk ditinggali, 

hal tersebut disebabkan oleh kondisi rumah yang berhimpitan satu sama lain 

serta jalanan gang yang sempit. Bahkan terdapat kawasan rumah yang telah 

dirobohkan dan terdapat kawasan rumah yang berdiri di samping rel kereta 

api. Dan banyak warga yang membuka usaha di rumahnya sehingga 

membuat kawasan lingkungan sekitar kotor dan tidak rapi serta menjadi 

lebih sempit. 

Hal ini yang membuat penelitian mengenai imobilitas di kawasan 

kumuh menarik untuk diteliti. Melihat karakteristik penduduk di kawasan 

kumuh serta alasan yang melatarbelakangi penduduk di kawasan kumuh 

tetap bertahan tinggal dengan kondisi lingkungan yang tidak nyaman untuk 

ditinggali. 

 

 
Gambar 1.1 Kawasan kumuh Kelurahan Semanggi 

Sumber: Penulis, 2020
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian sebagaimana 

diungkapkan di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Bagaimana karakteristik penduduk yang menetap di kawasan kumuh 

Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon? 

b. Bagaimana karakteristik kawasan kumuh Kelurahan Semanggi 

Kecamatan Pasar Kliwon? 

c. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya immobilitas penduduk 

kawasan kumuh di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Menganalisis karakteristik penduduk kawasan kumuh di Kelurahan 

Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon 

b. Menganalisis karakteristik permukiman di Kawasan Kumuh Semanggi 

c. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penduduk tetap tinggal 

di kawasan kumuh Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai 

karakteristik penduduk yang menetap di kawasan kumuh dan 

karakteristik kawasan kumuh tersebut. 

b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

mengenai immobilitas penduduk, khususnya immobilitas penduduk 

yang terjadi di kawasan kumuh. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1. Telaah Pustaka 

a. Perkembangan Kota 

1) Pengertian Perkembangan Kota 

Kota merupakan kawasan hunian dengan jumlah penduduk relative 

besar, tempat kerja penduduk yang intensitasnya tinggi serta tempat 

pelayanan umum (Marbun, 1992). Kedudukan ekonomi suatu kota 

merupakan bagian yang sangat penting bagi berkembangnya kota tersebut. 

Perkembangan suatu kota mengacu pada kualitas, yaitu proses menuju suatu 

keadaan yang bersifat pematangan. Kota akan mengalami perkembangan 

melalui keterlibatan aktivitas sumber daya manusia berupa peningkatan 

jumlah penduduk dan sumber daya alam kota tersebut (Hendarto, 1997).  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan kota dipengaruhi oleh kedudukan ekonomi kota tersebut dan 

aktivitas sumberdaya manusia di dalamnya menyebabkan jumlah penduduk 

yang meningkat serta mempengaruhi sumber daya alam di dalamnya.  

 

2) Faktor-Faktor Perkembangan Kota 

Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi pola perkembangan dan 

pertumbuhan kota, yaitu faktor manusia, faktor kegiatan manusia, dan faktor 

pola pergerakan. Faktor manusia, yaitu menyangkut perkembangan 

penduduk suatu kota akibat kelahiran maupun migrasi ke kota tersebut. 

Faktor kegiatan manusia yaitu menyangkut kegiatan perekonomian, kegiatan 

kerja, kegiatan fungsional dan kegiatan hubungan regional yang lebih luas. 

Faktor pola pergerakan yaitu akibat dari faktor perkembangan penduduk 

yang disertai dengan perkembangan fungsi kegiatannya akan menuntut pola 

perhubungan pusat-pusat kegiatna tersebut (Sujarto, 1989). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota dapat berupa 

faktor fisik dan non fisik. Faktor fisik yang mempengaruhi diantaranya 

faktor lokasi dan faktor geografis. Faktor lokasi merupakan faktor yang 

sangat mempengaruhi perkembangan kota tersebut, hal ini berkaitan dengan 
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kemampuan kota tersebut untuk melakukan aktivitas dan interaksi yang 

dilakukan dengan penduduknya. Faktor geografis juga mempengaruhi suatu 

perkembangan kota, dimana pada daerah yang cenderung datar maka 

perkembangan kota tersebut semakin cepat dibandingkan dengan daerah 

yang berbukit. Hal itu disebabkan pada daerah yang datar pergerakan 

sumber daya manusia maupun barang lebih mudah dilakukan. Faktor non 

fisik yang mempengaruhi perkembangan kota yaitu faktor perkembangan 

penduduk dan faktor aktivitas kota. Faktor perkembangan penduduk dinilai 

sangat mempengaruhi baik dari pertumbuhan penduduk karena kelahiran 

maupun akibat dari migrasi. Faktor aktivitas kota yang dimaksud disini yaitu 

aktivitas perekonomian yang ada di kota tersebut (Catanese, 1989). 

 

b. Kawasan Kumuh 

1) Pengertian Kawasan Kumuh 

Kawasan kumuh merupakan tempat tinggal yang kumuh, pendapatan 

rendah serta tidak menentu, dan lingkungan yang tidak sehat bahkan 

membahayakan serta hidup penuh resiko penyakit (ILO 2008). Kawasan 

kumuh dapat menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan 

terlarang, dan minuman keras. Di kawasan kumuh masyarakat tinggal 

berdekatan bahkan jalan-jalannya pun sempit dan tidak bisa dilalui 

kendaraan roda empat.  

 

2) Faktor yang menyebabkan adanya kawasan kumuh 

Menurut Constantinos A. Doxiadis, 1968 terdapat 2 faktor yang 

menyebabkan adanya perkembangan kawasan permukiman, yaitu: 

1. Growth of density (pertambahan jumlah penduduk)  

Bertambahnya jumlah penduduk akan membawa masalah baru, yaitu 

bertambahnya jumlah hunian atau permukiman 

2. Urbanization (urbanisasi)  
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Adanya daya tarik kota seperti banyaknya lapangan pekerjaan akan 

menyebabkan banyak penduduk yang pindah dari desa ke kota, dan dapat 

dipastikan pelaku urbanisasi tersebut akan memilih tinggal di dekat pusat 

kota. Hal tersebut yang menyebabkan kawasan permukiman semakin 

tumbuh dan menyebabkan timbul lingkungan yang kumuh.  

 

 Terdapat faktor lain yang menyebabkan timbulnya kawasan kumuh 

yaitu faktor ekonomi dan faktor bencana. Faktor ekonomi disebabkan 

banyaknya pendatang yang dating ke kota dengan mengharapkan kehidupan 

lebih layak dengan keterbatasan kemampuan dan keahlian. Sedangkan faktor 

bencana disebabkan adanya bencana baik longsor, gempa bumi, banjir, 

gunung meletus dan bencana akibat adanya pertikaian antar suku, yang 

kemudian terdapat banyak bangunan rusak yang kemudian tidak dirawat 

kembali (Risna Dewi, 2011).  

3) Karakteristik kawasan kumuh 

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 pasal 1 mengenai perumahan dan 

kawasan kumuh disebutkan bahwa pemukiman kumuh merupakan 

pemukiman yang tidak layak huni karena ketidaksetaraan bangunan, tingkat 

kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan 

prasarana yang tidak memenuhi syarat. Namun menurut Prof. Dr. Supardi 

Suparlan karakteristik kawasan kumuh terbagi menjadi beberapa hal yaitu 

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai 

2. Kondisi hunian mencerminkan penghuni kurang mampu 

3. Adanya tingkat kepadatan volume dan tingkat frekuensi yang tinggi di 

pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya kesemrawutan tata 

ruang dan ketidak berdayaan ekonomi penghuninya 

4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang 

hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan social yang 

jelas yaitu terwujud sebagai: 

a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan 

digolongkan sebagai hunian liar 
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b. Komuniti tunggal yang merupakan bagian dari RT atau RW 

c. Komuniti tunggal yang terwujud sebagai RT atau RW bahkan 

kelurahan dan bukan hunian liar 

5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak 

homogen, warganya mempunyai mata pencaharian, dan tingkat 

kepadatan penduduk yang beragam begitu pula asalnya 

6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalah mereka yang 

bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pencaharian tambahan 

di sektor informal 

c. Urbanisasi 

1) Pengertian Urbanisasi 

Menurut J. H. de Goede (1983), pengertian urbanisasi adalah proses 

pertambahan penduduk pada suatu wilayah perkotaan (urban) ataupun 

proses transformasi suatu wilayah berkarakter perdesaan (rural) menjadi 

urban. 

2) Faktor-faktor yang menyebabkan urbanisasi 

Menurut Everett S. Lee (1978), urbanisasi disebabkan oleh 2 faktor 

yaitu faktor pendorong dari desa dan faktor penarik dari kota 

a) Faktor pendorong dari desa 

• Lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja yang sedikit di desa 

• Tingkat kesuburan tanah yang tidak baik atau bencana kekeringan 

yang merusak kesuburan tanah di desa 

• Kehidupan yang monoton dan sulit berkembang di desa 

• Upah kerja atau penghasilan di desa yang masih sangat rendah 

• Fasilitas kehidupan di perdesaan tidak tersedia atau tidak memadai 

• Adanya bencana alam di perdesaan yang merusak sumber kehidupan 

masyarakatnya. Misalnya kemarau panjang, wabah penyakit, banjir, 

dan lainnya 

b) Faktor penarik dari kota 

• Lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja cenderung lebih banyak 

dibandingkan di perdesaan 
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• Upah tenaga kerja di perkotaan jauh lebih tinggi 

• Tersedianya berbagai fasilitas kehidupan yang sangat memadai. 

Misalnya; fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, pusat 

perbelanjaan, tempat hiburan, dan lainnya 

• Kehidupan di kota yang lebih modern menjadi daya tarik tersendiri 

bagi banyak orang 

3) Tujuan urbanisasi 

Penduduk desa yang melakukan urbanisasi pasti mempunyai tujuan 

tertentu yang ingin dicapai 

• Mendapatkan kehidupan yang lebih baik 

• Memperoleh kepuasan batin 

• Memperoleh pelayanan yang baik 

• Memperoleh kesempatan kerja dan usaha 

• Keinginan untuk hidup lebih modern 

 

d. Immobilitas penduduk 

Gunnar Malmerg (1997: 21-22) menyebutkan tentang paradox 

imobilitas dimana memfokuskan kita pada sebagian besar orang yang tidak 

melakukan migrasi terlepas dari perubahan ekonomi. Hal-hal yang 

menyebabkan mereka harus melakukan migrasi berdasarkan pada teori push 

and pull mengenai perbedaan faktor upah dan pengangguran. Paradoks 

imobilitas menyebabkan pertanyaan lebih lanjut. Mengapa sebagian besar 

populasi dunia tidak melakukan migrasi? Apakah ini dikarenakan mereka 

tidak mau, atau mereka tidak membutuhkannya? Apakah karena ikatan 

keluarga, pekerjaan, budaya, keakraban, dan perasaan sederhana mengikat 

mereka dengan kuat ‘di rumah’? atau mungkin jutaan orang ingin 

melakukan migrasi, akan tetapi mereka dicegah untuk melakukannya, 

disebabkan karena kemiskinan yang menahan mereka (mereka tidak punya 

paspor, pengetahuan, kewirausahaan, dan atau mereka tidak dapat 

membayar biaya tiket perjalanan) atau karena hambatan politik dan 

kelembagaan pada pergerakan mereka? Ini adalah salah satu ironi 
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globalisasi, sementara barang, modal, pengetahuan, kewirausahaan, dan 

media dapat dengan bebas mengalir melintasi perbatasan dan faktor penting 

lainnya dalam produksi. Faktanya, banyak orang kurang bebas bermigrasi 

pada jaman sekarang dibandingkan dengan mereka pada seratus tahun yang 

lalu.  

Clara H. Mulder (2018) dalam proyeknya berjudul Family Ties, 

Internal Migration, and Immobility menyebutkan bahwa peran ikatan 

keluarga merupakan kunci dari imobilitas dan pencegah migrasi. Dimana 

migrasi dan imobilitas berkaitan erat dengan ikatan keluarga. Menurut Geoff 

Riley adanya imobilitas disebabkan oleh ikatan keluarga dan sosial, biaya 

keuangan dalam pindah rumah termasuk biaya penjualan rumah dan biaya 

penghapusan, banyaknya variasi daerah menyebabkan berkurangnya harga 

rumah yang terjangkau, tingginya biaya sewa properti, perbedaan dalam 

biaya hidup antar daerah dan antar negara, kontrol migrasi, dan perbedaan 

budaya dan bahasa. 

Imobilitas penduduk dipengaruhi oleh valuasi, adaptasi, dan intervensi. 

Validasi meliputi empat aspek yaitu daerah asal, daerah tujuan, sosial, 

kapasitas individu, dan anggota keluarga. Sedangkan adaptasi terdiri dari 4 

aspek yaitu kondisi fisik, keadaan ekonomi, dan sosial budaya. Disebutkan 

pula konsep faktor penahan yaitu terdiri dari ikatan lokasi, ikatan keluarga, 

ikatan komunitas, dan ikatan pekerjaan. Ikatan lokasi timbul akibat tempat 

tersebut merupakan tanah tumpah darah tempat mereka dilahirkan. Ikatan 

keluarga merupakan ikatan emosional antar keluarga yang menunjukkan 

seberapa dekat satu sama lain antar anggota keluarga. Ikatan komunitas 

berkaitan dengan kehidupan sosial warganya yang erat dan harmonis 

sehingga kebiasaan bersosialisasi dengan berkumpul dan bercengkrama 

mampu mengeratkan ikatan komunitas. Ikatan pekerjaan merupakan 

tersedianya peluang pekerjaan di kawasan tersebut serta dekat dengan 

fasilitas umum, sehingga mampu menjadi faktor penahan (Choirul Amin, 

2018). 
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1.5.2. Penelitan Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu 

Riezka Syafitri (2017) melakukan penelitian mengenai persebaran 

kualitas pemukiman kumuh di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. 

Metode yang digunakan merupakan metode survei dengan pendekatan 

analisis SIG kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu peta persebaran 

kualitas kumuh yang terbagi menjadi empat kelas dan hasil analisis faktor 

yang paling mempengaruhi sebaran pemukiman kumuh meliputi faktor 

kesesuaian dengan tata ruang yang tidak sesuai, kondisi jalan dan 

lingkungan yang buruk dengan jalan sempit yang terbatas, kepadatan 

bangunan yang padat, kondisi bangunan yang bukan permanen, kepadatan 

penduduk yang tinggi, potensi sosial ekonomi yang tinggi, dan daya dukung 

masyarakat yang rendah.  

Perbedaaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu 

adanya perbedaan lokasi penelitian, variabel penelitian yang berbeda, serta 

tujuan dari penelitian yang berbeda. Dimana untuk persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang saya lakukan yaitu sama-sama meneliti kawasan 

kumuh yang ada di suatu perkotaan. 

Abaji Chimankar (2016) melakukan penelitian mengenai urbanisasi 

dan kondisi kumuh perkotaan di India dalam hal air, sanitasi, listrik, 

pengumpulan sampah, perawatan kesehatan, dan pendidikan yang 

seharusnya menjadi kebutuhan dasar minimum untuk penghuni kawasan 

kumuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis sekunder 

dengan menggunakan logika atau secara kualitatif tidak dengan analisis 

statistik atau kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya peningkatan 

persen urbanisasi yang terjadi di India dari 27,8% di 2001 menuju 31,1% di 

2011 berdasarkan data sensus, yang terjadi akibat pertumbuhan alami 

migrasi dari pedesaan menuju perkotaan dan adanya reklasifikasi desa dan 

kota. Hasil lain yaitu adanya penurunan populasi kumuh di perkotaan dari 

18,3% di 2001 menuju 17,4% di 2011. 
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Perbedaan penelitian Abaji Chimankar dengan penelitian yang saya 

lakukan yaitu terdapat pada lokasi penelitian, teknik analisis yang berbeda, 

dan tujuan penelitian. Dimana pada penelitian Abaji Chimankar berfokus 

pada tingkat urbanisasi di kawasan kumuh sedangkan penelitian yang saya 

lakukan berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan penduduk ingin 

tetap tinggal di kawasan kumuh. Untuk perbedaan dari dua penelitian ini 

yaitu berada di tema penelitian yang sama yaitu mengenai kawasan kumuh.  

Mulder (2018) melakukan penelitian mengenai migrasi internal atau 

migrasi nasional yang terjadi di dalam satu negara dan imobilitias penduduk 

yang terjadi berdasarkan sudut pandang hubngan keluarga. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis sekunder dengan menggunakan 

data sensus yang berhubungan dengan suatu ikatan keluarga dan 

menggunakan geo-code. Hasil dari penelitian ini yaitu  wawasan baru 

mengenai migrasi dan imobilitas serta kebijakan mengenai migrasi dan 

pertumbuhan serta penurunan populasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu 

berada ditujuan penelitian dan metode analisis dari penelitian tersebut. 

Dimana penelitian oleh Mulder berfokus pada faktor ikatan keluarga yang 

mempengaruhi penduduk mengalami imobilitas penduduk. Sedangkan untuk 

persamaan kedua penelitian ini yaitu mempunyai tema yang sama yaitu 

imobilitas penduduk.  
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Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.6 Tabel penelitian sebelumnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nama Peneliti  Judul  Tujuan  Metode  Hasil  Perbandingan Penelitian 

Qiantri Hawa Asianto (2020) 

Riezka Syafitri 

2017 

Analisis Persebaran 

Pemukiman Kumuh di 

Kecamatan Bekasi 

Barat Kota Bekasi 

1. Mengidentifikasi persebaran 

kualitas pemukiman kumuh 

di Kecamatan Bekasi Barat 

2. Menganalisis faktor-faktor 

yang paling mempengaruhi 

persebaran kualitas 

permukiman kumuh di 

Kecamatan Bekasi Barat 

Metode yang digunakan 

adalah metode survey 

Kualitas pemukiman 

kumuh Kecamatan Bekasi 

Barat di dominasi dengan 

kelas kumuh sedang 

dengan persentase 

kekumuhan 17,14%  

Lokasi penelitian yang 

berbeda, penentuan variabel 

berbeda, dan memiliki sudut 

pandang serta tujuan 

penelitian yang berbeda 
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Nama peneliti Judul penelitian Tujuan penelitian Metode penelitian Hasil penelitian  Perbandingan penelitian 

Qiantri Hawa A (2020) 

Abaji Chimankar 

2016 

Urbanization and 

Conditions of Urban 

Slums in India 

1. Mengetahui tingkat  

perubahan penduduk 

kawasan kumuh di India 

2. Mengetahui tingkat 

urbanisasi kawasan kumuh 

di India 

Metode yang digunakan 

merupakan analisis data 

sekunder 

Persentase urbanisasi di 

India pada tahun 2001 

sebesar 27,8% dan 

meningkat menjadi 31,3% 

pada tahun 2011, dan 

jumlah populasi kawasan 

kumuh di India pada tahun 

2001 sebesar 52,37 juta 

jiwa dan pada tahun 2011 

meningkat menjadi 65,49 

juta jiwa 

Lokasi penelitian yang 

berbeda, menggunakan 

teknik analisis yang berbeda, 

serta perbedaan tujuan 

penelitian 

 

Clara H. Mulder 

2018 

Family Ties, Internal 

Migration, and 

Immobility 

1. Mengidentifikasi peran 

ikatan keluarga sebagai 

penghalang migrasi dan  

penentu dari immobilitas 

2. Menjelaskan migrasi 

terhadap keluarga yang 

berhubungan dengan migrasi 

ke arah lain 

3. Menentukan sejauh mana 

Metode yang digunakan 

merupakan analisis data 

sekunder 

Memperkenalkan ikatan 

terhadap keluarga di luar 

rumah tangga ke dalam 

pendekatan manfaat biaya 

migrasi dan untuk 

mempertimbangkan 

bagaiman migrasi dan 

imobilitas berhubungan 

dengan kehidupan anggota 

Memiliki perbedaan tujuan 

penelitian serta perbedaan 

dalam menganalisis suatu 

masalah. 

Lanjutan tabel 1.6 penelitian sebelumnya 
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Sumber: Penulis, 2021

dan untuk siapa hubungan 

keluarga mengarahkan  

migrasi dan imobilitas 

4. Menguraikan bagaimana 

hasil pasar kerja individu 

dari migrasi terhadap 

imobilitas berbeda antara 

imobilitas terkait dengan 

ikatan keluarga dan 

imobilitas karena faktor lain. 

keluarga yang terkait. 

Qiantri Hawa 

Asianto, 2021 

Imobilitas Penduduk 

Kawasan Kumuh 

Kelurahan Semanggi 

Kecamatan Pasar 

Kliwon 

1. Bagaimana karakteristik 

penduduk kawasan kumuh 

Kelurahan Semanggi 

Kecamatan Pasar Kliwon? 

2. Apa faktor yang 

mempengaruhi terjadinya 

imobilitas penduduk 

kawasan kumuh Kelurahan 

Semanggi Kecamatan Pasar 

Kliwon? 

Metode yang digunakan 

yaitu analisis data 

primer dengan survey 

lapangan dan 

dokumentasi dan 

analisis data sekunder. 

Hasil dari penelitian ini 

yaitu terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

penduduk untuk 

melakukan imobiltas di 

kawasan kumuh, serta 

karakteristik penduduk 

kawasan kumuh yang 

berbeda-beda di Kelurahan 

Semanggi 

 

Lanjutan tabel 1.6 penelitian sebelumnya 
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1.6. Kerangka Pemikiran 

Perkembangan kota terjadi disetiap daerah, sehingga semakin 

berkembangnya suatu kota maka semakin meningkatnya penduduk di kpta 

tersebut yang disebabkan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota 

yang disebut dengan urbanisasi. Setelah meningkatnya penduduk akibat 

urbanisasi maka timbul pemukiman baru di pinggiran kota yang kemudian 

menyebabkan terjadinya kawasan kumuh. Penduduk yang tinggal di 

kawasan kumuh tersebut memiliki kondisi yang tidak menguntungkan 

dikarenakan lingkungan yang tidak sehat, serta kawasan pemukiman yang 

tidak nyaman. Maka dari itu beberapa penduduk di kawasan kumuh terbagi 

menjadi dua yaitu penduduk yang ingin tetap tinggal (imobilitas) di kawasan 

tersebut dan penduduk yang ingin pindah (mobilitas) dari kawasan tersebut. 

Penduduk yang melakukan imobilitas disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi yaitu faktor lokasi, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor 

keluarga. 

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis dapat membuat kerangka 

pemikiran seperti di bawah ini: 

 

 Perkembangan kota 

Urbanisasi 

Kawasan kumuh 

Penduduk pindah Penduduk menetap 

Faktor keluarga Faktor ekonomi Faktor sosial Faktor lokasi 

Gambar 1.2 Kerangka penelitian 
Sumber: Penulis, 2020 
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1.7. Batasan Operasional 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari perbedaan dan persamaan 

fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan kelingkungan, 

dalam konteks keruangan (Ikatan Geografi Indonesia, 1988) 

Imobilitas penduduk adalah kondisi dimana penduduk tidak melakukan 

mobilitas dan memilih untuk tetap tinggal di suatu daerah yang disebabkan 

oleh faktor-faktor tertentu. 

Kawasan kumuh adalah kawasan dengan tempat tinggal yang kumuh, 

pendapatan rendah serta tidak menentu, dan lingkungan yang tidak sehat 

bahkan membahayakan serta hidup dengan penuh resiko penyakit. Kawasan 

kumuh dapat menjadi sumber masalah sosial seperti obat-obatan terlarang, 

dan minuman keras (ILO, 2008) 

Penduduk adalah orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu kawasan 

tersebut. (Wikipedia) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


