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BAB 2  

KAJIAN TEORI 

2.1 Urbanisasi 

Harjoko dalam Harahap (2013), mengemukakan bahwa urbanisasi diartikan 

sebagai proses transformasi masyarakat dan wilayah di daerah non perkotaan 

menjadi kota. Dari segi ruang, ini diartikan sebagai proses spesialisasi dan 

diferensiasi penggunaan ruang, dimana suatu lokasi memperoleh proporsi izin dan 

fasilitas yang tidak proporsional. Timbulnya urbanisasi dapat disebabkan oleh 

keinginan masyarakat untuk hidup dalam konteks faktor lingkungan, ekonomi, 

sosial ekonomi dan budaya yang dekat dengan fasilitas perkotaan. Secara 

keseluruhan, urbanisasi biasanya diartikan sebagai perpindahan masyarakat dari 

desa ke kota. Pada teori migrasi klasik, pergerakan ini disebabkan oleh faktor 

pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari daerah tujuan. Perpindahan 

tersebut dikarenakan nilai kegunaan di dua area berbeda. 

Dalam perkembangan selanjutnya pengertian urbanisasi telah mengalami 

perubahan yang luas, tidak hanya melibatkan migrasi penduduk, tetapi urbanisasi 

merupakan konsep multidimensi yang dikemukakan oleh Ross & Pongsomlee 

(1992), dalam Keban 1995). Urbanisasi harus dipahami dalam beberapa hal yaitu 

Metode demografi, proses ekonomi politik, modernisasi dan manajemen hukum. 

Pengertian metode demografi adalah meningkatkan konsentrasi penduduk di 

perkotaan, sehingga meningkatkan proporsi penduduk perkotaan secara 

keseluruhan. Dari perspektif ekonomi politik, urbanisasi dapat diartikan sebagai 

perubahan ekonomi dan sosial ekonomi akibat perkembangan dan ekspansi 

kapitalisme. Definisi ini dapat dikatakan sebagai sumber permasalahan urbanisasi, 

karena kapitalisme internasional dituding sebagai pemicunya. 

Dalam proses modernisasi, urbaniasasi dilihat sebagai pergeseran dari konsep 

tradisional ke konsep modern, dan modal, teknologi, nilai, manajemen 

kelembagaan dan konsep politik menyebar dari dunia modern ke masyarakat yang 

lebih tradisional 

Tjiptoherijanto mengemukakan dalam Felicia Adam, (2005), bahwa urbanisasi 

secara umum diartikan sebagai aliran penduduk dari pedesaan ke perkotaan, tetapi 
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pengertian tersebut tidak selalu mengacu pada kondisi kontekstual. Secara 

demografis, urbanisasi mengacu pada proses peningkatan konsentrasi penduduk di 

perkotaan dan peningkatan proporsi penduduk yang hidup, yang biasanya dapat 

diukur dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Pada dasarnya, urbanisasi 

memiliki dampak negatif dan positif. Keban (1995), menggambarkan pandangan 

Arthur Lewis dan Myrdal tentang efek komparatif ini. Lewis percaya bahwa sektor 

modern di perkotaan lebih produktif daripada sektor tradisional di perdesaan. Untuk 

kepentingan makro dan untuk meningkatkan pendapatan nasional, Lewis 

menyarankan agar pekerja non produktif / produktif di pedesaan harus pindah ke 

kota dan bekerja di sektor tersier. 

Pengertian urbanisasi lain yang dikemukakan oleh Nas dalam Harahap (2013), 

menunjukkan bahwa urbanisasi merupakan proses pembentukan perkotaan dan 

proses yang didorong oleh perubahan struktur sosial, sehingga dulunya merupakan 

kawasan pedesaan dengan struktur mata pencaharian pertanian dan sifat kehidupan. 

Karakteristik kehidupan perkotaan diperoleh masyarakat secara bertahap atau 

melalui Di negara berkembang, proses urbanisasi tidak hanya proses membawa 

penduduk pedesaan ke kota, tetapi juga proses transformasi penduduk pertanian 

tradisional menjadi penduduk non-perkotaan dan modern. Perkembangan pesat 

urbanisasi telah menyebabkan perluasan pertumbuhan kota-kota besar secara terus 

menerus dan berdampak pada pinggiran kota mereka. Tingkat pertumbuhan 

urbanisasi yang tinggi tentunya juga menimbulkan perbedaan sosial ekonomi. 

Masalah tingginya urbanisasi di kota-kota besar harus dikendalikan dengan 

perencanaan pembangunan kota-kota eksternal / pinggiran kota. Asia adalah 

wilayah yang ditandai dengan pesatnya urbanisasi (Pauleit et al., 2015). Proses 

urbanisasi yang cepat telah memberikan tekanan yang luar biasa pada lahan 

pertanian di pinggiran kota. Hal ini menciptakan ciri khas wilayah, yaitu `` 

pedesaan-perkotaan '', sebagai kawasan campuran antara aktivitas perkotaan dan 

perdesaan di pinggiran kota, berperan penting dalam mendukung pembangunan 

perkotaan yang berkelanjutan dan menjadi pusat, yang artinya mencakup Sebuah 

mekanisme yang dapat mengkoordinasikan kota-kota besar dan jenis pembangunan 
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perkotaan. Kawasan sekitarnya, terutama pusat aktivitas di sana, juga bisa 

dikembangkan oleh Indonesia 

Di Indonesia perkembangan urbanisasi sangat pesat dalam penelitian Soegijoko dan 

Bulkin dalam Tjiptoherijanto (1999) membuktikan bahwa pada tahun 1920 proporsi 

penduduk perkotaan hanya 5,8% dari total penduduk. Menurut Salim (2006) 

meyakini bahwa Indonesia selama ini telah melaksanakan kebijakan urbanisasi 

dengan dua cara yaitu: cara pertama, pengembangan daerah pedesaan yang khas, 

daerah perkotaan disebut “urbanisasi pedesaan” dan cara kedua, mendirikan pusat 

pertumbuhan ekonomi baru, yang disebut "zona penyangga pusat pertumbuhan". 

Metode pertama berupaya untuk “mempercepat” laju urbanisasi tanpa menunggu 

pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan melakukan beberapa terobosan non-ekonomi. 

Perubahan laju urbanisasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Oleh karena itu, doronglah pembangunan perdesaan agar memiliki ciri perkotaan. 

Meskipun penduduk desa masih tinggal di pedesaan, mereka dapat diklasifikasikan 

sebagai "penduduk perkotaan". Ini sesuai dengan istilah "wisata pantai" atau "kota 

pesisir", "kompleks pertanian pariwisata pedesaan", dan istilah lainnya. Kebijakan 

kedua adalah mengembangkan kota-kota kecil dan menengah yang telah ada selama 

ini agar dapat mengikuti perkembangan kota-kota besar. 

2.2 Wilayah Peri-Urban 

Dapat dikatakan bahwa wilayah di pinggiran kota adalah kawasan yang berada di 

pinggiran kota, atau kawasan yang bercirikan perkotaan dan pedesaan (Yunus, 

2008). Kawasan Peri-urban dapat terbentuk karena perkembangan luar kota. 

Wilayah pinggiran kota (WPU) adalah wilayah yang terletak di antara wilayah 

perkotaan dan pedesaan. Pinggiran kota biasanya dipahami sebagai kawasan di 

sekitar perkotaan yang memiliki banyak ciri antara pedesaan dan perkotaan. 

Penggunaan lahan, karakteristik demografis, dan ketersediaan layanan infrastruktur 

publik menunjukkan campuran karakter. Batas luar WPU adalah tempat masyarakat 

masih ingin melakukan aktivitas bekerja / beraktivitas di kota (Ginsburg, 1997)  

2.3 Tipologi wilayah Peri-Urban 
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Dirjen penataan ruang (2006), mengklasifikasikan wilayah Peri-Urban berdasarkan 

penggunaan lahan serta fungsi kegiatan ekonominya menjadi tiga tipologi antara 

lain: 

• Dominan kota: kawasan yang didominasi kondisi dan kegiatan berciri 

perkotaan. 

• Semi kota: kawasan ini adalah wilayah transisi dari perdesaan ke 

perkotaan. 

• Potensi kota: kawasan yang pada saat ini ciri utamanya masih rural. 

Tabel 2.1 Kriteria Tipologi Wilayah Peri-Urban 

Tipologi  Karakteristik Pinggiran 

Dominan 

kota 

permukiman kepadatan tinggi 

kawasan perdagangan dan jasa 

industri ringan/manufaktur 

kegiatan bercirikan kekotaan 

akses ke kota ini relatif baik 

tercipta karena adanya permukiman sebelumnya di wilayah ini 

Semi kota 

perumahan kepadatan tinggi dan rendah 

kegiatan yang bercampur antara kekotaan dan kedesaan 

industri masih berorientasi tenaga kerja 

akses ke kota inti terbatas 

guna lahan sebagian besar didominasi pertanian 

Potensi kota 

ciri utamanya berkarakteristik kedesaan namun memiliki peluang menjadi 

kota 

tidak berbatasan langsung dengan kota inti 

tersedianya aksesibilitas berupa jaringan jalan 

harga lahan cenderung rendah 

kepadatan yang endah, kegiatan didominasi oleh pertanian dan perkebunan 

akses ke kota inti cenderung terbatas/hampir tidak ada 

Sumber: Metropolitan di Indonesia (Dirjen Penataan Ruang, 2006) 
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2.4 Pengertian Perubahan Penggunaan Lahan 

Pengalihan fungsi lahan, atau biasa disebut dengan perubahan penggunaan lahan, 

mengacu pada konversi sebagian atau seluruh fungsi kawasan lahan dari fungsi 

semula (sesuai rencana) ke fungsi lain yang berdampak negatif (masalah) terhadap 

lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Perubahan tata guna lahan juga dapat 

dijelaskan sebagai perubahan penggunaan lain yang disebabkan oleh faktor lain. 

Secara luas mencakup kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus 

bertambah dan meningkatnya permintaan akan kualitas hidup yang lebih baik. 

Menurut perubahan tata guna lahan (Sihaloho dalam Mishabul) terbagi menjadi 

tujuh modus atau jenis, antara lain: 

1. Transformasi bertahap berpola sporadis: dipengaruhi oleh dua faktor utama, 

yaitu berkurangnya lahan / non produktifitas dan urgensi ekonomi si pengubah. 

2. Konversi sistematis dengan model "enklave": Dikarenakan efisiensi produksi 

lahan yang rendah, konversi dilakukan sekaligus untuk meningkatkan nilai 

tambah.  

3. Perubahan konversi penggunaan lahan sebagai respons terhadap pertumbuhan 

penduduk (konversi lahan yang didorong oleh pertumbuhan penduduk): 

selanjutnya disebut konversi adaptasi penduduk, dimana seiring dengan 

pertumbuhan penduduk, lahan diubah untuk memenuhi kebutuhan perumahan.  

4. Konversi yang disebabkan oleh masalah sosial ekonomi (dialog lahan yang 

didorong oleh masalah sosial ekonomi): disebabkan oleh dua faktor, yaitu 

urgensi ekonomi dan perubahan kesejahteraan. 

5. Konversi Tak Terbebani: Dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ingin mengubah 

hidup seseorang lebih baik dari yang sekarang dan ingin meninggalkan desa 

6. Adaptasi dan transformasi pertanian: karena kendala ekonomi dan keinginan 

untuk berubah menjadi masyarakat dengan tujuan meningkatkan hasil 

pertanian.  

7. Konversi multi bentuk atau nonformal: konversi dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, terutama faktor distribusi perkantoran, sekolah, koperasi, dan industri, 

termasuk sistem pewarisan yang tidak dapat dijelaskan dalam konversi 

demografis. 
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Irawan dan Friyatno (2002), pada level mikro, proses perubahan fungsi alih guna 

lahan pertanian (land use change) dapat dilakukan oleh petani sendiri maupun oleh 

pihak lain. Perubahan tata guna lahan yang dilakukan oleh pihak lain berdampak 

lebih besar pada penurunan kapasitas produksi pangan, karena proses alih guna 

lahan biasanya mencakup sebagian besar lahan dan terutama digunakan untuk 

pembangunan perumahan. Proses perubahan alih guna lahan oleh pihak lain 

biasanya dibagi menjadi dua tahap, yaitu: Satu jenis. Melepaskan kepemilikan 

tanah petani kepada pihak lain b. Gunakan lahan untuk kegiatan non pertanian 

Faktor yang merubah fungsi lahan pertanian Menurut Lestari (2009), faktor-faktor 

yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi non pertanian dapat 

disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 

1. Faktor eksternal  

Menurut Priyono, (2011) Faktor eksternal merupakan faktor yang 

disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan daerah perkotaan, faktor 

demografi dan ekonomi, yang dijabarkan sebagai berikut 

a. Faktor Demografi 

Dengan semakin bertambahnya penduduk (keturunan), berarti generasi 

baru memerlukan tempat hidup (tanah) untuk usaha yang diambil dari lahan 

milik generasi tua atau tanah Negara. Hal ini jelas akan 

menyempitkan/mengurangi luas tanah disamping adanya keinginan 

generasi berikutnya merubah lahan pertanian yang sudah ada, meskipun 

dalam penelitan ini yang memiliki keinginan untuk mengubah fungsi lahan 

pertanian adalah investor yang membeli lahan tersebut. 

b. Faktor Ekonomi 

Pendapatan dari hasil pertanian masih jauh lebih rendah karena kalah bersaing 

dengan yang lain (terutama non pertanian), termasuk usaha industri dan wirausaha. 

Dibandingkan dengan industri dan tempat wisata, pemanfaatan lahan pertanian 

untuk berkebun tidak ada harapan (pendapatan jauh lebih rendah), hanya saja 

kegiatan berkebun dianggap melelahkan (lama dan sulit, apalagi bila ada ancaman 

hama dan penyakit) Harga yang dijamin seringkali lebih rendah saat panen. Hal 

inilah yang memotivasi mereka untuk tertarik pada bisnis selain pertanian, berharap 
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dapat dengan mudah meningkatkan pendapatannya dengan cara mengganti lahan 

pertanian untuk berkebun dengan lahan non pertanian (meski masih minim 

keterampilan). Tingginya harga yang diberikan investor kepada petani sangat 

berbeda dengan pendapatan, hal ini menjadi faktor yang mendorong petani untuk 

menjual lahan pertaniannya dan berujung pada alih fungsi lahan. 

2.5 Ciri Wilayah Kota 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang pedoman 

penyusunan rencana tata kota, kota mengacu pada permukiman dan kegiatan 

penduduk dengan batas-batas administratif yang diatur dengan peraturan 

perundang-undangan, serta permukiman yang menunjukkan ciri kehidupan 

perkotaan. Sedangkan kota adalah sekumpulan permukiman yang berfungsi sebagai 

simpul pelayanan dalam pembangunan dan / atau wilayah nasional. 

2.5.1 Konsep Kota 

Kota adalah wilayah perkotaan yang memiliki kekuasaan administratif, baik itu 

kota kecil, kotamadya atau kota metropolis. (Adisasmita, 2006) mengemukakan 

bahwa secara umum kota diartikan sebagai suatu kawasan di mana penduduk 

terkonsentrasi (terkonsentrasi) untuk berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial 

ekonomi, budaya, dan pengelolaan pemerintahan. Secara lebih rinci dapat 

digambarkan kota dengan wilayah tempat tinggal yang cukup luas dan kepadatan 

penduduk yang relatif tinggi dalam bidang keuangan, transportasi, pendidikan, 

kesehatan, dan pariwisata, kegiatan kependudukan didominasi oleh kegiatan non 

pertanian seperti industri, perdagangan, dan jasa. Pembangunan tata ruang kota ini 

bertujuan untuk: 

(1) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat berusaha dan tempat tinggal, 

baik dalam kualitas maupun kuantitas 

(2) Memenuhi kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa 

aman, damai, tentram dan sejahtera 

2.5.2 Aspek-Aspek Kota 

Aspek perkotaan meliputi aspek fisik, aspek sosial ekonomi dan aspek ekonomi dan 

transportasi, Widyaningsih (2001) dalam Widyastuti (2002). Namun secara teoritis 

sesuai dengan kebutuhan penelitian hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi. 
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Aspek sosial ekonomi melibatkan masalah kependudukan yang berkaitan dengan 

kota, termasuk pembangunan, imigrasi, kegiatan ekonomi, ketenagakerjaan dan 

masalah pendukung. Dalam perencanaan kependudukan dapat menunjukkan 

perkembangan kota, salah satunya adalah pergerakan kota. Aspek-aspek yang 

berkaitan dengan sumber daya manusia meliputi status kependudukan (kuantitas, 

distribusi, struktur, pendidikan), proses kependudukan (alam dan buatan) dan 

lingkungan sosial ekonomi (metode pengendalian, kegiatan dan konstruksi). 

2.5.3 Perkembangan Kota 

Pembangunan perkotaan dapat diartikan sebagai perubahan yang menyeluruh, yang 

melibatkan semua perubahan pada seluruh masyarakat perkotaan, termasuk 

perubahan sosial ekonomi dan sosial ekonomi, perubahan budaya dan alam. 

Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi dan ekonomi serta arus penduduk dapat 

dilihat sebagai kekuatan pendorong pembangunan perkotaan, yang pada akhirnya 

membutuhkan ruang untuk permukiman (Koestoer, 2001). 

Menurut Sjafrizal (2012), perkembangan perkotan biasanya dipengaruhi oleh 

pengaruh internal (internal) dan eksternal (eksternal). Pengaruh internal tampak 

dalam bentuk rencana pembangunan para perencana kota, dan tekanan eksternal 

pada warga kota muncul di bagian belakang kota dalam berbagai bentuk yang 

menarik. Jika kedua faktor ini bekerja sama, kota akan berkembang lebih cepat. 

Tiga faktor utama yang menentukan perkembangan dan pertumbuhan sebuah kota 

adalah penduduk, aktivitasnya, dan jalannya aktivitas antara pusat aktivitas 

seseorang dengan pusat aktivitas orang lain. Faktor manusia melibatkan aspek 

pengembangan tempat kerja, status sosial ekonomi, dan kapasitas serta 

perkembangan teknologi.  

2.6 Ciri Wilayah Desa 

Menurut Undang-Undang no 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang 

ditempati sejumlah penduduk sebagai masyarakat yang di dalamnya merupakan 

kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di 

bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) 

dalam kegiatan ikatan negara kesatuan republik Indonesia. 
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2.6.1 Konsep Desa 

Desa adalah fenomena umum kecuali kondisi lokal dan regional-nya. 

Keberadaannya tidak lepas dari penemuan pertanian dalam kehidupan manusia. 

Dalam arti aslinya, desa adalah tempat tinggal mereka yang bertani. Dalam konteks 

evolusi kehidupan manusia, desa memiliki arti yang sangat penting, yaitu sebagai 

tonggak sejarah awal perkembangan dan kemajuan manusia. Sejak awal desa, kota 

lahir, dan kota merupakan kelanjutan pembangunan desa. Lewis Mumford (1938) 

mengemukakan bahwa kota merupakan puncak peradaban, yang artinya kota 

merupakan puncak kemajuan dalam proses pembangunan desa pertanian. Secara 

umum kehidupan masyarakat pedesaan dapat dilihat dari ciri-ciri yang mereka 

miliki, seperti yang dijelaskan oleh Roucek dan Warren (1963: 78):  

a. Mereka memiliki karakteristik yang homogen dalam hal (mata pencaharian, 

nilai budaya, serta sikap dan perilaku).  

b. Kehidupan pedesaan lebih memperhatikan anggota keluarga sebagai unit 

ekonomi. Artinya semua anggota keluarga bekerja sama untuk terlibat 

dalam kegiatan pertanian atau mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

keuangan keluarga.  

c. Faktor geografis berdampak besar pada kehidupan yang ada (misalnya, rasa 

keterikatan anggota masyarakat dengan tempat kelahiran atau desa mereka)  

d. Dibandingkan dengan kota, hubungan antar anggota masyarakat lebih akrab 

dan langgeng, dan terdapat lebih banyak anak dalam keluarga inti. 

2.6.2 Aspek-Aspek Desa 

Istilah "pedesaan" adalah pengembangan dari istilah "desa", dan lebih mengacu 

pada fitur yang lebih luas. Dibandingkan dengan kota besar dan kecil (kota / kota 

dan kota), desa dan pedesaan biasanya berkaitan dengan pengertian desa dan desa. 

Konsep perkotaan-perdesaan mengacu pada karakteristik masyarakat, sedangkan 

konsep perkotaan-perdesaan mengacu pada unit-unit administratif atau wilayah. 

Pengertian desa dapat dilihat dari berbagai aspek seperti geografi, sosiologi, 

demografi, dan administrasi hukum. 1) Batasan definisi desa: sosiologis 2) Definisi 

desa: penduduk 3) Pengertian desa: aspek geografis 4) Batasan definisi desa: aspek 

administratif dan legislative. 
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2.7 Transformasi Wilayah 

Transformasi wilayah dapat dikatakan merupakan perubahan yang terjadi suatu 

wilayah dalam proses kurun waktu tertentu dari berbagai aspek pada Batasan 

territorial tertentu. Yunus, (2008), transformasi yang terjadi dalam wilayah peri-

urban dapat diuraikan dalam beberapa aspek, yaitu; 

1. Perubahan Guna Lahan Wilayah Peri Urban. 

Kondisi fisik kekotaan merupakan indikator normative yang menjadi acuan 

setiap bentuk perubahan guna lahan, yaitu; 

• Perubahan bentuk pemanfaatan lahan, yaitu membedakan bentuk 

pemanfaatan lahan non-kekotaan dan bentuk pemanfaatan lahan kekotaan. 

• Perubahan karakteristik bangunan, yaitu memahami karakteristik bangunan 

dengan melihat berbagai tinjauan antara lain, luas lahan terbangun, 

kepemilikan lahan dan intensitas lahan. 

2. Transformasi Ekonomi wilayah Peri-Urban transformasi kegiatan ekonomi 

kedesaan menjadi kekotaan tampak dalam beberapa hal: 

• Perspektif kegiatan penduduk asli 

• Perspektif penduduk pendatang 

3. Transformasi sosial wilayah peri urban yang disebabkan lahan perkotaan 

semakin dekat dengan perkotaan maka semakin kental suasana kekotaan yang 

terlihat secara fisik dan selalu berasosiasi secara spasial. 

Pada dasarnya, transformasi wilayah yang terjadi di WPU adalah suatu transformasi 

sifat-sifat kedesaan menjadi sifat kekotaan dalam berbagai mantra, yang dalam 

pengertian umum dikenal sebagai proses becoming urban. Hal ini yang menjadi ciri 

khas WPU dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini sangat wajar karena WPU 

merupakan sasaran pendatang baik penduduk maupun fungsi dari bagian dalam 

kota, kota lain maupun dari wilayah perdesaan untuk bertempat tinggal ataupun 

melakukan aktivitas. Sebagai akibat kedatangan penduduk dan fungsi yang terus 

menerus ke bagian WPU, maka sudah dapat dipastikan bahwa daerah ini akan 

mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan inilah yang diartikan 

sebagai transformasi wilayah. 
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2.7.1 Perubahan Guna Lahan 

Yunus (2008) menunjukkan bahwa perubahan keseluruhan dalam penggunaan 

lahan adalah pergeseran alokasi sumber daya lahan dari satu pengguna ke pengguna 

lainnya. Perubahan tata guna lahan yang terjadi di suatu wilayah termasuk 

pinggiran kota tidak dapat dibedakan dengan faktor-faktor yang ada. Perubahan tata 

guna lahan dapat dilihat dari indikator perubahan bentuk penggunaan lahan (Yunus, 

2008) dan perubahan karakteristik permukiman (Giyarsih, 2009), selain itu 

perencanaan penggunaan lahan juga sangat dipengaruhi oleh masyarakat, aktivitas, 

dan lokasi. Hubungan antara perubahan pemukiman dan penggunaan lahan sangat 

erat kaitannya, sehingga dapat dikatakan sebagai siklus perubahan penggunaan 

lahan. Bentuk alih guna lahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lahan 

pemukiman di UPU Metropolis Bandung dari tahun 2010 hingga 2018, bentuk 

penggunaan lahan built in berupa kawasan industri dan lahan kawasan industri, 

serta berupa lahan pertanian, perkebunan dan lahan parkir / idle. Bentuk tanah 

bukan bangunan.2010-2018. 

2.7.2 Transformasi Sosial Ekonomi 

Karakteristik WPU menarik penduduk perkotaan dan pedesaan, yang menyebabkan 

masuknya banyak pendatang baru dari individu dan institusi. Wacana 

pembangunan terkait transformasi sosial ekonomi adalah dari karakteristik sosial 

ekonomi pedesaan menjadi karakteristik perkotaan. Semakin dekat Anda dengan 

lahan perkotaan terbangun, maka semakin kuat pula atmosfer fisik perkotaan yang 

terlihat, yang secara spasial selalu terkait dengan perubahan sosial ekonomi yang 

terjadi. Terkait perubahan sosial ekonomi tersebut, beberapa hal yang dapat 

diangkat antara lain hubungan darah, sistem sosial ekonomi dan sosial ekonomi 

kelas. Nelson (1995), Yunus (2006). Pembangunan pinggiran kota biasanya 

melibatkan perubahan sosio-ekonomi yang cepat, dan komunitas pertanian berubah 

menjadi kehidupan perkotaan atau industri dalam waktu singkat (Webster, 2002). 

Sementara itu, perubahan pada suatu wilayah Peri-Urban tidak hanya karena faktor 

fisik (mobilitas, jalan, lahan terbangun, dsb), tetapi juga aspek sosial ekonominya. 

Pinggiran kota pada awalnya disebabkan oleh perpindahan penduduk atau individu 

dari pedesaan dan perkotaan ke daerah peralihan, daerah tersebut akan berkembang 
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pesat dan dipengaruhi oleh karakteristik daerah perkotaan dan pedesaan. Bauer dan 

Roux (Bauer dan Roux, 1976, Bryant, 1982) menganggap penduduk pedesaan 

sebagai letusan dalam skala subregional atau subregional, menempati titik-titik 

tertentu yang telah berkembang menjadi skala regional atau makroskopik. 

Penduduk di pinggiran kota bermigrasi dari kota sekitar atau daerah yang 

berbatasan dengan desa. Setidaknya dalam hal pekerjaan, keaslian, dan gaya hidup, 

fenomena perpindahan komunitas di pinggiran komunitas dapat membuat orang 

jatuh ke dalam perbedaan (Lewis dan Maund 1976, Bryant et al., 1982). 

Karena sejumlah hak, termasuk permintaan akan tenaga kerja dan perbedaan 

standar hidup antara daerah perkotaan dan pedesaan, migrasi telah terjadi di luar 

daerah perkotaan. Pengungsian mempengaruhi dua tempat, daerah pedesaan tempat 

imigran pindah, dan komunitas yang baru-baru ini menjadi tujuan. (Bryant, 1982). 

Menurut Rasswurm (artikel yang diterbitkan dalam Bryant tahun 1982), ada lima 

alasan daya tarik hidup di sekitar kota, yaitu: (1) keinginan memiliki ruang pribadi 

yang lebih luas, (2) nilai intrinsik manusia, dan Kenyamanan lingkungan alam 

sekitar kota. (3) Kebebasan untuk melakukan kegiatan yang tidak diperbolehkan di 

kota, seperti memelihara hewan; (4) Tempat yang menarik untuk menarik minat 

anak; (5) Harapan memperoleh manfaat ekonomi. 

Selain daya tarik, terdapat beberapa faktor pendorong yang akan membawa 

pandangan negatif terhadap lingkungan perkotaan, yaitu: (1) kurangnya ruang 

privasi; (2) lingkungan perkotaan yang nyaman; (3) tidak kondusif untuk 

membesarkan anak; (4) ketidakmampuan untuk mengembangkan Kegiatan ini, dan 

(5) biaya perumahan yang tinggi. Bersamaan dengan itu muncul permasalahan lain 

yaitu adanya permasalahan yang berkaitan dengan kemacetan perkotaan, dengan 

kata lain karena kota dipilih sebagai tempat tinggal maka secara fisik dan mental 

kurang beruntung di lingkungan perkotaan. Perkembangan yang terjadi juga 

mempengaruhi atau mempengaruhi perubahan gaya hidup. Beberapa orang 

memilih rumah di daerah pedesaan karena biaya hidup yang rendah dan ingin 

tinggal di "pedesaan" atau kembali ke alam, dan beberapa orang karena mereka 

ingin membawa keluarga mereka ke lingkungan yang bersih dengan kejahatan yang 
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lebih sedikit dan perdagangan narkoba (Mckay 1976) (1982) Bertahun-tahun di 

Kobe) 

2.7.3 Faktor Penentu Transformasi Sosial ekonomi Wilayah Peri-Urban 

Transformasi wilayah yang terjadi di suatu wilayah tidak dapat dibedakan dari 

berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sargent (1976, Giyarsih, 2009) 

menjelaskan bahwa ada lima kekuatan yang menyebabkan pemekaran perkotaan, 

yaitu:  

1. Peningkatan populasi  

2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk,  

3. Meningkatkan pelayanan transportasi,  

4. Salah satu gejalanya adalah peran pusat kota sebagai pusat kegiatan semakin 

menurun, sedangkan peran pengembang semakin meningkat.  

Menurut (Pryor, 1968), selain bentuk penggunaan lahan, atribut yang menjadi ciri 

WPU juga mencakup kondisi sosial ekonomi dan kondisi demografi. Wacana 

pembangunan yang berkaitan dengan sosial ekonomi berkisar dari karakteristik 

sosial ekonomi pedesaan hingga karakteristik kota. Semakin dekat Anda dengan 

lahan perkotaan yang telah dibangun maka semakin kental suasana perkotaan 

secara fisik, yang selalu terkait dengan perubahan sosial ekonomi yang terjadi 

(Yunus, 2008). Indikator yang menjadi masukan komponen sosial ekonomi adalah 

sebagai berikut: 

a. Intensitas Kegiatan  

Intensitas aktivitas menunjukkan karakteristik perkotaan di wilayah tersebut. 

Semakin tinggi intensitas aktivitas, semakin banyak kota yang ditampilkan di area 

tersebut. Intensitas kegiatan dapat dilihat dari komposisi kepadatan penduduk. 

Dengan meningkatnya kepadatan penduduk, kawasan tersebut akan lebih dekat 

dengan karakteristik perkotaan. Kegiatan ekonomi yang beragam di kawasan 

metropolitan Peri-Urban di Bandung Raya menyebabkan kepadatan penduduk di 

kawasan Peri-Urban yang beragam. Menurut Hugo (Hugo, 1987), secara 

keseluruhan jumlah penduduk perkotaan terus meningkat. Penyebabnya adalah 

banyaknya pendatang ke kota-kota. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk 

yang tinggi di kota. Situasi sebaliknya terjadi di pedesaan. Migrasi yang tinggi 
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menyebabkan kepadatan penduduk yang rendah di desa-desa. Tingkat imigrasi di 

daerah pedesaan sangat tinggi (Hugo, 1987), dan berkembang pesat (Garreau, 

1988).  

Pertumbuhan penduduk di kawasan Perry-Uban sangat mengesankan karena 

banyak pendatang yang ingin tinggal di daerah tersebut. Kepadatan penduduk yang 

dihasilkan umumnya lebih tinggi dari kepadatan rata-rata di perdesaan, tetapi masih 

lebih rendah dari kepadatan penduduk rata-rata di wilayah perkotaan dalam (Yunus, 

2008). Karena perbedaan yang signifikan dalam karakteristik kepadatan penduduk, 

data ini dapat menjadi variabel yang kuat saat menentukan wilayah sekitar Kota 

Metropolitan Bandung Raya. 

b. Kesejahteraan Sosial ekonomi 

Secara umum masyarakat pedesaan masih tampil sebagai masyarakat yang relatif 

tunggal. Sebagian besar atau semuanya adalah masyarakat yang menggantungkan 

hidupnya pada kegiatan pertanian, sehingga kelas sosial ekonominya hanyalah 

petani. Karena kepemilikan tanah tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, hal itu 

juga menunjukkan kesatuan dalam hal kesejahteraan sosial dan ekonomi 

Di antara orang-orang yang mata pencaharian utamanya bergantung pada tanah 

yang subur, komunitas relatif tetap. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan 

sosial ekonomi yang besar. Semakin dekat Anda dengan kota, semakin tinggi 

motivasi Anda untuk hidup, terutama perubahan ekonomi. Bagi petani yang tidak 

lagi sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian, memiliki pilihan lain yang 

diyakini dapat mendatangkan keuntungan lebih besar, yaitu melakukan usaha di 

luar sektor pertanian. Hal ini dimungkinkan karena mereka memperoleh modal 

yang cukup dari penjualan tanah. Mereka yang terlibat dalam operasi pertanian 

ganda dan non-pertanian menunjukkan bahwa pendapatan mereka jauh lebih tinggi 

daripada mereka yang hanya mengandalkan lahan pertanian. 

Dari dasar ini, terlihat bahwa di WPU yang dekat dengan kota, mobilitas vertikal 

dalam kesejahteraan (yang terkait dengan perubahan mata pencaharian dan 

pendapatan) akan semakin terlihat jelas. 

 




