
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalani kehidupan manusia tidak pernah lepas dari hal-hal yang 

berhubungan dengan tempat tinggal dimana dia tinggal dalam kehidupan sehari-

harinya. Bagi manusia kebutuhan akan tempat tinggal kebutuhan dasar di samping 

kebutuhan akan sandang dan pangan. 

 
Tempat tinggal memang sangat vital bagi kehidupan manusia. Tanpa tempat 

tinggal manusia tidak akan dapat hidup dengan layak. Manusia tidak cukup 

dengan terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, meskipun kenyataannya 

terdapat peringkat akan kebutuhan itu, dari kebutuhan yang minimum hingga yang 

tidak terbatas. 

 
Hakekatnya pembangunan nasional adalah pembanguna manusia Indonesia 

seutuhnya yaitu tercapainya kesejahteran masyrakat. Kesejahteran tersebut dapat 

tercapai bila seluruh pokok manusia dapat terpenuhi tempat tinggal dengan segala 

fasilitas yang mendukung. 

 
Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan 

masyrakat akan permukiman, mulai dari pembangunan perumahan-perumhan 



bertipe sederhana atau yang lebih sering disebut dengan Rumah Sangat Serdahana 

(RSS) sampai pada penyediaan perumahan elit yang hanya mampu dibeli oleh 

masyrakat kelas menengah ke atas.  

 
Namun, permasalahan yang berkaitan dengan permukiman bukan saja hal-hal 

yang berkenaan dengan penyediaan atau pembangunan, tetapi juga perencanaan 

dan pengaturannya perlu di perhatikan, sebab banyak permukiman penduduk tidak  

saling berkaitan dengan segala aspek yang ada pada penduduk, dengan corak 

keadaan dan aktivitas yang berbeda. Dengan demikian hal-hal yang berhubungan 

dengan permukiman dapat terpenuhi dengan pola permukiman yang baik. 

 
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyrakat, namun masalahnya 

tidak semua masyrakat mampu memenuhi kebutuhan pokok tersebut baik karena 

kurangnya lahan maupun kondisi ekonomi yang tidak mampu. Pembangunan 

perumahan merypakan salah satu unusr penting dalam stategi perkembangan 

wilayah yang tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kependudukan yang pada 

akhirnya dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial. 

Pemukiman bumi dapat dibedakan atas dua bagian sebagai mana yang dikemukan 

oleh Nursid Sumaatdja (1998:192) yaitu pemukiman di permukan bumi dapat 

dibedakan antara permukiman di daerah pedesaan non urban dengan permukiman 

di daerah perkotaan urban. Pemukiman di dua ruang ini memiliki permasalahan 

masing-masimg. Perbedaan antara permukiman di pedesan dengan pemukiman di 

daerah perkotaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang antara kedua daerah 

tersebut. 

 



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

permukiman tersebut menurut Nursid Sumaatmadja (1998-192) adalah faktor-

faktor fisis yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan permukiman 

penduduk adalah keadaan hidrografi, iklim, morfologi dan sumberdaya lainnya. 

Faktor fisis ini mempengaruhi bentuk kecepatan dan perluasan pemukiman. 

Kedalam faktor sosial berkenaan dengan pemukiman penduduk ini termasuk 

karatekter demografinya struktur dan tersebut, organisasi sosial dan relasi diantara 

penduduk yang menghuni permukiman.  

 
Dalam memilih wilayah sebagai tempat bermukim manusia menginginkan 

wilayah-wilayah yang mampu memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, sehingga dapat hidup layak, serasi, aman, seimbang dengan lingkungan 

sekitarnya. sehubungan dengan hal tersebut Nursid Sumaatmadja (1988:191)  

mengemukakan bahwa, Mula-mula manusia memilih tempat untuk pemukiman di 

wilayah-wilayah yang sesuai dengan kebutuhan yang dapat menjamin hidupnya.  

Manusia memilih tempat-tempat yang cukup air, tanah subur. Memberi 

kemudahan untuk lalu lintas dan angkutan, memberi kemudahn untuk mencari 

lapangan pekerjaan, terlindung dari binatang buas dan sebagainya. 

 
Kemudian ada pendapat yang dikemukakan oleh Daldjoeni (1983:17) 

mengemukakan bahwa, Pemukiman bukanlah sekedar perubahan, pemukiman 

meliputi tiga hal, pertama, suprastruktural, yaitu berbagai komponen fisik tempat 

manusia. Kedua infrastruktur yaitu prasarana bagi gerak manusia, perhubungan 

dan komunikasi, Sirkulasi tenaga dan materi untuk kebutuhan jasmani, yang 



ketiga pelayan yaitu segala hal yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, 

rekreasi dan kebudayaan. 

Berdasarkan kutipan tersebut permukiman bukan saja sekedar rumah tinggal 

untuk berteduh tetapi lebih dari itu juga sebagai tempat untuk berkumpul seluruh 

anggota keluarga, tempat untuk berkomunikasi dan segala hal untuk mencapai 

kesejahteraan keluarganya. Oleh karena itu, begitu pentingnya rumah bagi 

kehidupan manusia. 

 
Keinginan manusia untuk memilih rumah dibatasi oleh tingkat pendapat mereka, 

selain itu pembelian atau pembangunan rumah tangga relatif tinggi, yang 

mengakibatkan banyak orang atau keluarga tidak dapat membangun atau memiliki 

rumah, disamping langkanya persediaan lahan  di perkotaan telah menyebabkan 

harga lahan semakin tinggi. 

 
Keadaan ini telah menyebabkan persaingan yang ketat dalam masyarakat.  Untuk  

mendapatkan lahan di perkotaan, yang tentu saja persaingannya dimenangkan 

oleh golongan masyarakat yang perekonomian relatif lebih kuat, sedangkan 

masyarakat yang ekonominya rendah terdesak kearah pinggiran kota, dan 

selanjutnya yang terjadi banyaknya bermunculan permukiman-permukiman yang 

tidak tertata dengan baik.  

 
Sudah selayaknya untuk pembangunan permukiman pemerintah mengatur 

peraturan perundang-undangan tentang perumahan dan permukiman, untuk 

memberikan arahan bagi sektor permukiman.  Salah satu landasan yang di 

gunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan peranan kelembagaan dalam 

pembangunan perumahan dan permukiman adalah UU Nomor 1992 tentang 



perumahan dan permukiman. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di 

luar kawasan hutan lindung. Baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan 

pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang mendukung kehidupan. 

 
Berdasarkan suatu kenyataan orang akan memilih tempat tinggal yang cukup air, 

tanah yang subur untuk kegiatan pertanian, tanah yang datar memungkinkan 

memberi kemudahan dalam pembangunan prasarana tranportasi, faktor-faktor 

fisis ini mempengaruhi kecepatan untuk keperluasan permukiman penduduk 

termasuk demografinya, struktur dan organisasi sosial serta relasi sosial diantara 

penduduk yang menghuni permukiman tersebut. 

 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan perkembangan 

permukiman tersebut menurut Nursid Sumaatmajda (1988:192) adalah faktor fisis 

yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah keadaan hidrologinya, iklim, 

morfologi dan sumber daya lainnya. Faktor fisis ini mempengaruhi bentuk, 

kecepatan dan perluasan permukiman ke dalam sosial berkenaan dengan 

permukiman penduduk ini termasuk dalam karakteristik demografinya, struktur 

dan organisasi diantara penduduk yang menghuni permukiman. 

 
Kelurahan Rajabasa Raya merupakan pemekaran dari Kelurahan induk yaitu 

Kelurahan Rajabasa, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tangal 3 

Oktober 2001 tentang penggabungan penghapusan dan pemekaran wilayah 

Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung, semua kelurahan dalam 

wilayah Kota Bandar Lampung berjumlah 84 kelurahan dari 9 kecamatan, dan 

sejak tanggal 29 Desember 2001 Kota Bandar Lampung menjadi 98 kelurahan 

dari 13 kecamatan. 



Tujuan dari pemekaran kelurahan khususnya Kelurahan Rajabasa Raya adalah 

dalam rangaka peningktan kegiatan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya 

guna dan berhasil guna serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan unsur 

pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan juga sebagai 

sarana memperpendek rentang kendali pelayanan pada masyrakat. 

 
Dengan ditetapkan dan disyahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 

tanggal 3 Oktober 2001, tentang pemekaran wilayah Kecamatan dan Kelurahan 

dalam wilayah Kota Bandar Lampung dan dengan dilantiknya Kenedi Danil, SIP 

sebagai pejabat lurah yang pertaman berdasarkan Surat Keputusan Walikota 

Bandar Lampung Nomor :821.23/03/12/2001 tanggal 01 Febuari 2001. 

 
Selanjutnya sejak tanggal 3 Mei 2003 dilantik Lurah Khoirusnnas menjadi lurah 

yang kedua sesuai berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung 

Nomor :821.23/25/2005 tanggal 3 Mei 2003. Kemudian Lurah selanjutnya adalah 

Partha Ismoe yang memimpin Kelurahan Rajabasa Raya hanya 1 tahun 2 bulan 

dikarenakan beliau meninggal dunia. 

 
Selanjutnya dilantik Lurah Hermanto Saleh, BBA. Sebagai Lurah Kelurahan 

Rajabasa Raya selama 2 tahun . Kemudian sejak tanggal 4 Juni 2007 dilantik 

Lurah Suhairul, S.Sos. Menjadi lurah berdasarkan Surat Keputusan Walikota 

Bandar Lampung Nomor :821.23/25/2007, tanggal 4 Juni 2007. 

 
Kemudian sejak tanggal 24 November 2009 diangkat Lurah Suryono, berdasarkan 

Surat Keputusan Walikota Nomor:821.23.14.2009, tanggal 2009 hingga sekarang. 



Penduduk Kelurahan Rajabasa Raya terdiri dari berbagai suku bangsa sampai 

dengan tahun 2010, berdasarkan data statistika Kelurahan Rajabasa Raya 

berpenduduk sejumlah 6.258 jiwa, penyebaran penduduk di Kelurahan Rajabasa 

Raya tidak merata, bila dirinci per lingkungan: 

  
Tabel 1 Jumlah penduduk di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota 

Bandar Lampung pada tahun 2010.  
 

No 
Lingkungan 

Luas 

Wilayah 

(ha) 

Jumlah 

RT 

Jumlah penduduk Jumlah 

LK PR 
LK + 

PR 
KK 

1 I 189 8 1.535 1.476 3.011 669 

2 II 169 10 1.625 1.622 3.247 685 

Jumlah 358 18 3.160 3.098 6.258 1.354 

Sumber :Data Kelurahan Rajabasa Raya tahun 2010. 

 
Persebaran jumlah penduduk di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa 

Kota Bandar Lampung tidaklah merata, Lingkungan I mempunyai komplek 

perumahan yaitu Puri Indah dan Glora Persada sementara Lingkungan II  

mempunyai satu perumahan yaitu perumahan Polri. Kedua Lingkungan tersebut 

memiliki kondisi topografi yang hampir sama yaitu daerah yang datar.  

 
Peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Rajabasa Raya sebagain 

besar di pengaruhi oleh beberapa faktor penduduk masyarakat untuk menetap, di 

antaranya berfungsinya sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Rajabasa 

Raya antra lain transportasi yang sudah baik, tersedianya lembaga pendidikan, 

pasar, pelayanan kesehatan, apotik, Serta faktor fisis yaitu faktor topografi yang 

leratif datar, dan keadan air tanah atau sumur yang baik.  



Berdasarkan data di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul 

factor-faktor geoografis  penyebab penduduk bermukim di Kelurahan Rajabasa 

Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. 

 
B. Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi 

masalah dalam penelitian adalah : Apakah faktor-faktor geografis penyebab 

penduduk bermukim di Kelurhan Rajabasa Raya Kota Bandar Lampung. Baik dari 

segi fisik dan non fisik. 

1. Lokasi 

2. Tranportasi 

3. Harga Lahan 

4. Hubungan Keluarga 

5. Fasilitas  

6. Topografi 

7.  Kedalaman Air Tanah 
 
Adapun rincian pertanyaan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah lokasi yang dekat pusat kota menyebabkan penduduk bermukim di 

Kelurahan Rajabasa Raya ? 

2. Apakah kemudahan dalam akses transportasi menjadi penyebab penduduk 

bermukim di Kelurahan Rajabasa Raya ? 

3. Apakah harga lahan yang murah menjadi pertimbangaan penduduk 

bermukim di Kelurahan Rajabasa Raya ? 



4. Apakah adanya hubungan keluarga menjadi penyebab penduduk bermukim 

di Kelurahan Rajabasa Raya ?  

5. Apakah fasilitas yang lengkap menyebabkan penduduk bermukim di Kelurahan 

Rajabasa Raya ? 

6. Apakah faktor topografi yang menyebabakan penduduk bermukim di 

Kelurahan Rajabasa Raya ? 

7. Apakah  kedalaman air tanah yang menjadi penyebabkan penduduk bermukim 

di Kelurahan Rajabasa Raya ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bahwa faktor lokasi dekat dengan pusat menyebabkan 

penduduk bermukim di Kelurahan Rajabasa Raya. 

2. Untuk mengetahui bahwa harga lahan yang murah menyebabkan penduduk 

bermukim di Kelurahan Rajabasa Raya. 

3. Untuk mengetahui bahwa tranportasi yang lancer menyebabkan penduduk 

bermukim di Kelurahan Rajabasa Raya. 

4. Untuk mengetahui bahwa faktor hubungan keluarga menyebabkan penduduk 

bermukim di Kelurahan Rajabasa Raya. 

5. Untuk mengetahui bahwa fasilitas yang menyebabkan penduduk bermukim di 

Kelurahan Rajabasa Raya. 

6. Untuk mengetahui bahwa topogarfi yang menyebabkan penduduk bermukim di 

Kelurahan Rajabasa Raya. 

7. Untuk mengetahui bahwa kedalaman air tanah menyebabkan penduduk 

bermukim di Kelurahan Rajabasa Raya. 



D. Kegunaan Penelitian 

1. Untuk menambah wawasan pemikiran dan memperdalam ilmu 

pengetahuan yang di dapat di perkuliahan. 

2. Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Progam Studi 

Pendidikan Geografi Fakultas dan Iimu Pendidikan Universitas Lampung. 

3. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti sejenis dengan kajian geografi 

pemukiman bagi mahasiswa di Fakultas dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung. 

4. Sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran geografi di kelas 11 SMA 

semester ganjil dengan pokok bahasan pola keruangan desa, yang meliputi sub 

pokok bahasan sebagai berikut: 

a. Pengertian desa serta kaitanya dengan tata ruang, sistem perhubungan dan 

pengangkutan. 

b. Potensi-potensi desa dalam kaitannya dengan perkembangan kota dan desa 

 
   E. Ruang Lingkup Penelitian 

 
1. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang bermukim di 

Kelurahan Rajabasa Raya Kecamata Rajabasa Kota Bandar Lampung antar 

tahun 2000 hingga tahun 2010. 

2. Objek peneliti ini, adalah faktor-faktor geografis penyebab penduduk 

bermukim di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar 

Lampung. 



3. Tempat penelitian dilakukan di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan 

Rajabasa Kota Bandar Lampung. 

4. Waktu penelitian yaitu tahun 2011. 

5. Ruang lingkup ilmu yaitu, geografi permukiman. 

Geografi permukiman adalah studi geografi suatu perkembangan permukiman di 

suatu wilayah di permukan bumi (Nurisd Sumaatmadja,1988:55) jadi geografi 

permukiman mempelajari muka bumi sebagai tempat tinggal dan beraktivitas 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia. Dengan demikian 

bahwa dalam kajian geografi permukiman merupakan ilmu geografi yang lebih 

menekankan pada kondisi permukiman dan perkembangan di permukan bumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


