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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Negara Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang yang 

menghadapi permasalahan utamanya yaitu masalah permukiman. Indonesia 

merupakan negara peringkat ke empat di dunia dengan jumlah penduduk 

terbanyak. Cepatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia merupakan masalah 

yang menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan juga persebarannya yang 

tidak merata dan tidak seimbang antar wilayah.  

Permukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia. Dari deretan lima kebutuhan hidup manusia pangan, 

sandang, permukiman, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa permukiman 

menempati posisi yang sentral, dengan demikian peningkatan permukiman akan 

meningkatkan pula kualitas hidup, Saraswati dkk (2016). 

Pada hakekatnya luas permukaan bumi tidak akan bertambah, bahkan 

secara relatif akan semakin bertambah sempit karena manusia yang menghuninya 

semakin bertambah. Mula-mula orang memilih  ruang untuk permukimannya di 

wilayah wilayah yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Manusia memilih 

tempat yang banyak air seperti tepi pantai atau sungai, tanah yang subur dan aman 

dari gangguan binatang buas. Tetapi akibat pertumbuhan penduduk yang terus 

meningkat daerah-daerah yang kurang mendukung pun (habitable) dijadikan 

tempat tinggal mereka. Lahan yang tidak stabil, miring, kotor tidak sehat pun 
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dijadikan bermukim. Akibat pertumbuhan dan perluasan permukiman yang tidak 

teratur dan tidak terencana, daerah yang tidak habitable dijadikan habitable 

Dahroni (1997) dalam Khoirudin (2010). 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan meningkatnya aktifitas 

manusia dalam memanfaatkan sumber daya lahan yang didorong oleh 

meningkatnya kebutuhan sandang, pangan dan perumahan. Sumaatmaja, (1982) 

mengatakan bahwa : ―Masalah yang berkenaan dengan permukiman tidak akan 

terpecahkan secara tuntas, mengingat pertumbuhan penduduk di permukaan bumi 

tidak akan berhenti‖.  

Beberapa kondisi tersebut di atas, yaitu penggunaan lahan terutama 

permukiman, secara jelas dipengaruhi oleh variasi penggunaan lahan, kondisi 

topografi, kondisi sosial penduduk maupun fasilitas sosial ekonomi dan faktor 

aksesibilitas daerah, yang dalam perkembangannya akan sangat mempengaruhi 

pola maupun persebaran permukiman di suatu daerah. 

Kabupaten Kebumen mempunyai luas wilayah sebesar 158.111, 50 ha atau 

1.581,11 km² dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan 

pegunungan, namun sebagian besar merupakan dataran rendah. Kabupaten 

Kebumen di utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara, sebelah 

timur berbatsan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo, bagian 

selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan di sebelah barat 

berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Pembagian 

administratif Kabupaten Kebumen terbagi atas 26 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 
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449 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2015 yaitu sekitar 

1.184.938 jiwa (Kebumen Dalam Angka, 2015). 

Kecamatan Kebumen memiliki luas 52,04 km
2 

dan kondisi topografi yang 

datar dengan kemiringan lereng < 3 %. Kecamatan Kebumen terdiri dari 5 

Kelurahan yaitu Bumirejo, Panjer, Selang, Kebumen, Tamanwinangun dan 24 

Desa yaitu Kutosari, Jemur, Gemeksekti, Karangsari, Kawedusan, Kalijirek, 

Candiwulan, Kembaran, Candimulyo, Sumberadi, Kalirejo, Bandung, Tanahsari, 

Roworejo, Wonosari, Argopeni, Kalibagor, Jatisari, Gesikan, Mengkono, 

Depokrejo, Adikarso, Muktisari, dan Muktirejo. Berdasarkan data BPS jumlah 

penduduk Kecamatan Kebumen tahun 2015  yaitu 121.580 jiwa yang merupakan 

penduduk terpadat di Kabupaten Kebumen. Jumlah penduduk di Kecamatan 

Kebumen Kabupaten Kebumen pada tahun 2010 - 2015 meningkat sekitar 0,41% 

setiap tahunnya (Kebumen Dalam Angka, 2015).  

Diagram 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Kebumen 

Tahun  2010 – 2015  
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Dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya tentu saja 

menuntut ketersediaan permukiman dan juga fasilitas yang mendukung terjadinya 

pemusatan permukiman. Menurut hasil citra dari Google Earth tahun 2015 

menunjukan bahwa permukiman di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen 

memusatkan permukiman ke wilayah barat dan selatan. Selain itu permukiman 

juga mengikuti kondisi fisik jalan di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 

Permukiman memusat di bagian barat dan selatan dikarenakan oleh beberapa 

faktor yaitu sebagai pusat Pemerintahan, kantor Dinas, sekolah, pusat 

perbelanjaan, pasar tradisional, dan juga bank. Permasalahan tersebut 

mengakibatkan tidak proposional atau kurang seimbang potensi setiap wilayah di 

Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen terutama baik jumlah, kepadatan, 

komposisi dan pertumbuhannya.  

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan kajian 

mengenai pola persebaran permukiman khususnya di Kecamatan Kebumen 

Kabupaten Kebumen. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pola persebaran permukiman di Kecamatan Kebumen 

Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2017?  

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola persebaran permukiman di 

Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dari tahun 2015-2017. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah  

1. Bagi Peneliti : 

Memetakan pola persebaran permukiman di Kecamatan Kebumen 

Kabupaten Kebumen.  

2. Bagi Pembaca : 

Memberikan informasi kepada pembaca mengenai pola persebaran 

permukiman di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. 

3. Bagi Masyarakat : 

Memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam perencanaan 

pengembangan permukiman di Kecamatan kebumen Kabupaten 

Kebumen.  

4. Bagi Pemerintah : 

Memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Kebumen dan 

instansi terkait dalam pengambilan kebijakan pengelolaan perencanaan 

dan pengembangan wilayah di Kecamatan Kebumen Kabupaten 

Kebumen. 

5. Bagi Pengembangan Ilmu : 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pola permukiman, 

pengembangan ilmu geografi khususnya Geografi Desa Kota, 

Perencanaan Pengembangan Wilayah dan sebagai dasar untuk 

penelitian selanjutnya.  
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