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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang  

 Perkembangan kota selalu terhubung dengan pertumbuhan penduduk. 

Faktor penyebab  yang mendorong adanya pertumbuhan penduduk di kota, salah 

satunya merupakan akibat dari tingginya angka perpindahan penduduk dari desa 

ke kota atau sering disebut sebagai arus urbanisasi (Raisya dan Bitta,2015).   

 Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi ini akan berdampak pada aspek 

kehidupan yang luas. Salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia akan pangan 

dan papan tuntutan kebutuhan dasar tersebut tidak lepas dari ketersediaan lahan, 

baik di pedesaan maupun lahan di perkotaan (Rindarjono,2012). Karena laju 

pertumbuhan penduduk yang cepat dan terus semakin cepat maka akan 

menimbulkan kebutuhan akan ruang untuk tempat tinggal. Ruang yang diperlukan 

sangat banyak dan luas sehingga makin tidak terkontrolnya perkembangan 

permukiman, terutama hunian liar maupun permukiman kumuh yang 

menimbulkan turunnya kualitas fungsi permukiman, terutama di daerah 

perkotaan. Di dalam suatu pembangunan atau perkembangan suatu kota dari 

sektor permukiman merupakan salah satu sentra yang penting didalam 

perkembangan urbanisasi. Aspek ekonomi yang melandasi perkembangan 

urbanisasi di wilayah perkotaan, selain itu penurunan standar kualitas fungsi 

permukiman maupun kondisi sosial masyarakat yang selalu terhubung dengan 

urbanisasi. Ketika masyarakat yang datang ke kampung kota ini mereka kurang 
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memiliki keterampilan, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak di kota, 

oleh karena itu mereka bekerja sebagai buruh kasar dan pengemis. selain itu 

masyarakat yang bergerak ke kota untuk melakukan urbanisasi mereka cenderung 

juga tidak memiliki tempat tujuan atau tempat tinggal yang tetap dalam alasan 

berpindah ke kota sehingga masyarakat yang berpindah tersebut cenderung 

menempati lahan yang di sewakan dengan murah kepada para urbanis tanpa 

melihat keterbatasan tempat dan aspek aspek hunian  

 Peneliti menyadari terdapat kampung yang unik berada tepat di belakang 

dari Taman Kota Andhang Pangenan. Pada saat itu peneliti melakukan observasi 

dan menjumpai Permukiman yang mengalami penurunan kualitas lingkungan 

dengan ciri ciri seperti permukiman kumuh. Oleh karena itu peneliti tertarik 

melakukan kajian di wilayah tersebut ,dan wilayah tersebut bernama kampung Sri 

Rahayu.  

 Kawasan kumuh perkotaan Purwokerto terbaru terlampir di dalam 

keputusan bupati nomor 050/1444 tahun 2014 tentang lokasi kawasan kumuh 

perkotaan. Namun lingkungan kampung ini tidak termasuk dalam kawasan kumuh 

perkotaan Kabupaten Banyumas. Ketika peneliti melakukan observasi, peneliti 

berkunjung ke rumah Bapak Subandi yang merupakan Ketua RT.5 yang 

mengetahui asal mula Kampung Kampung Dayak Sebelum namanya berubah 

menjadi Sri Rahayu. Selain itu ketua RT 5 menjelaskan bahwa PMKS 

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di kampung Sri Rahayu sebanyak 

204 jiwa . 

Kajian Karakteristik Pemukiman…, Agung Pri Aji, FKIP UMP, 2018



3 
 
 

 Dari pengamatan sementara peneliti mengamati perilaku masyarakat yang 

ada di wilayah permukiman di kampung Sri Rahayu Kelurahan Karang Klesem 

ini yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan yaitu  terlihat di sekitaran 

gang gang terdapat tumupukan sampah, sampah sehari hari hasil dari kegiatan 

mereka dikumpulkan di depan rumah mereka dan di bakar di halaman. Ada juga 

beberapa warga di lingkungan tersebut bekerja sebagai pemungut 

sampah/pemulung, Sehingga wilayah tersebut terlihat kotor dan kumuh. selain itu 

beberapa masyarakat terlihat membuang sampah sembarangan di jalan jalan,. 

Selain itu juga perumahan rumah mereka berhimpit, sehingga terlihat kepadatan 

penduduknya. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan hasil uraian di atas maka masalah dari penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: bagaimana karakteristik permukiman di Kampung 

Sri Rahayu, Kelurahan Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, 

Kabupaten Banyumas ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat dan permukiman di 

Kampung Sri Rahayu, Kelurahan Karang Klesem, Kecamatan Purwokerto 

Selatan, Kabupaten Banyumas  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai karakteristik 

masyarakat dan  permukiman saat ini di Kampung Sri Rahayu Kelurahan 

Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.  

2. Bagi masyarakat 

 Sebagai informasi dan pengetahuan tentang karakteristik karakteristik 

masyarakat dan  permukiman 

3. Bagi Penulis  

 Penulis dapat memperoleh bahan informasi untuk menambah wawasan 

mengenai karakteristik masyarakat dan permukiman  
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