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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Permasalahan permukiman di kota besar merupakan permasalahan yang harus 

mendapatkan perhatian lebih, pasalnya permukiman menyangkut dengan kependudukan 

yang kian hari meningkat dengan adanya urbanisasi. Memilih tempat tinggal di daerah 

komplek perumahan  contohnya pada era sekarang menjadi pilihan yang mudah bagi 

mereka yang sibuk dalam hal pekerjaan. Rumah Minimalis dan mudahnya angsuran 

menjadikan perumahan sebagai alternatif untuk orang-orang yang akan memutuskan 

untuk mencari tempat tinggal. Dengan banyaknya permintaan pasar akan kebutuhan 

tempat tinggal membuat para developer dan pemerintah seringkali membuka banyak 

lahan baru untuk komplek perumahan baru. 

Pembangunan perumahan seringkali menimbulkan beberapa dampak baik pra 

ketika pembangunan maupun ketika perumahan tersebut beroperasi, dampak tersebut 

juga tidak hanya memberikan dampak pra dan pasca pembangunan, namun ada dampak 

positif dan negatif yang terjadi. Banyak yang diuntungkan dengan adanya pembangunan 

perumahan tersebut, namun disisi lain banyak juga yang merasa dirugikan dengan adanya 

pembangunan tersebut. 

Menurut Mia Ermawati Pembangunan properti merupakan salah satu bentuk 

perubahan penggunaan lahan. Lahan yang tersedia dimanfaatkan untuk membangun 

perumahan dan pusat perbelanjaan dari sinilah timbul dampak positif dan negative 

sebagai berikut : 
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1. dampak positif yang terjadi adalah properti menjadi multiplier effect karena 

dapat menyediakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, menambah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan 

oleh masyarakat.  

2. Sedangkan dampak negatif dari pembangunan properti adalah hilangnya 

sebagaian harta tetap (tanah) yang dimiliki oleh masyarakat akibat transaksi 

jual beli lahan antara developer dan masyarakat.  

Walaupun dapat mendatangkan penghasilan bagi masyarakat akibat adanya 

penjualan lahan, pembangunan properti juga dapat memiskinkan masyarakat. Proses 

pemiskinan tidak hanya terjadi akibat adanya pembebasan lahan dan penurunan 

pendapatan yang dialami oleh masyarakat, tetapi juga diakibatkan oleh pembangunan 

properti yang tidak sesuai dengan tata ruang dan adanya penurunan penegakkan hukum 

(www.Kompasiana.com diakses pada tanggal 07 Desember 2017).  

Pengembang seringkali hanya melakukan Analisis masalah dampak lingkungan, 

namun masih kurang dengan adanya Analisis masalah dampak sosial yang menyangkut 

didalamnya terdapat, ekonomi, sosial dan budaya. Hal tersebut seiring berjalannya waktu 

akan terlihat perubahan yang besar dari kondisi sebelum adanya komplek perumahan dan 

sesudah dengan adanya pembangunan komplek perumahan. 

Jika ditelaah lebih mendalam pembangunan kawasan perumahan dapat 

menimbulkan dampak yang akhirnya memberikan pengaruh besar terhadap perubahan 

yang terjadi di daerah tersebut. Dalam hal ini selain alih fungsi lahan berupa tanah yang 

masih subur dan sekarang menjadi bangunan-bangunan, ada hal yang berpengaruh 

lainnya, yaitu perubahan sosial ekonomi. 

http://www.kompasiana.com/
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Sosial ekonomi menjadi perubahan yang turut diperhatikan karena didalamnya 

menyangkut hubungan antar satu individu dengan individu yang lain ataupun suatu 

kelompok dengan kelompok yang lain. Perubahan yang terjadi didaerahnya menuntut 

individu untuk melakukan apa yang menurutnya tidak tergilas oleh perubahan yang 

terjadi. Individu juga dituntut untuk melakukan strategi-strategi bertahan hidup ditengah 

perubahan-perubahan fisik maupun non fisik yang terjadi. Seperti yang dikemukakan 

Gillin (Soekanto.2013:263) mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah suatu 

variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan-

perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi 

maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat 

tersebut. 

Kabupaten Jember belakangan ini gencar membangun beberapa fasilitas umum 

maupun sarana prasarana hiburan dan gaya hidup. Salah satunya imbasnya adalah banyak 

investor maupun pendatang baru yang mengadu nasibnya di kabupaten berkembang ini. 

Dengan banyaknya kebutuhan perumahan Kelurahan Tegal Besar Lingkungan 

Karanganyar sangat berpotensi untuk dijadikan lokasi pemukiman karena dekatnya 

dengan pusat kota Jember. 

Di kelurahan Tegal Besar Lingkungan Karanganyar sendiri perumahan atau 

pemukiman belakangan tahun ini kian banyak bermunculan. Salah satu lokasi yang 

mengalami perkembangan sangat pesat adalah pembangunan perumahan di daerah 

kelurahan tegal besar, kurang dari 2 tahun terdapat 11 komplek perumahan yang berdiri 

diatas tanah yang masuk wilayah kelurahan tersebut, meliputi : 1) New Tegal besar  

Cluster, 2) Graha Citra Mas, 3) Taman Anggrek Regency, 4) Bumi Tegal Besar, 5) 
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Queen Gardenia, 6) Tegal Besar Permai I, 7)Istana Tegal Besar, 8) Tegal Besar Permai II, 

9) Royal City, 10) Indah Tegal Besar. 

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman disebutkan dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, seperti yang disebutkan pada Bab V yang 

membahas tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten paragraf 10 Kawasan 

Peruntukan Permukiman pasal 50 nomor 4 Arahan pengelolaan Kawasan permukiman 

perkotaan meliputi : 

a. Pengaturan perkembangan pembangunan permukiman perkotaan baru; 

b. Pengembangan permukiman perkotaan dengan memperhitungkan daya 

tampung dan daya dukung perkembangan penduduk, sarana, dan prasarana 

yang dibutuhkan; 

c. Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dapat dilakukan melalui 

pembangunan rumah susun; dan 

d. Penataan kawasan permukiman perdesaan melalui konsolidasi tanah 

 

Pada awalnya di Kelurahan Tegal Besar Lingkungan Karanganyar sebagian besar 

tata guna lahan masih berupa sawah. Munculnya perumahan di kelurahan Tegal 

Lingkungan Karanganyar pada tahun 1990 an. Pada awalnya perumahan di Kelurahan 

Tegal Besar hanya perumahan Tegal Besar I kemudian dari tahun ke tahun sampai pada 

tahun 201 terdapat 10 perumahan yang berdiri di kawasan yang sama. Salah satu yang 

menarik memiliki rumah didaerah Tegal Besar Linkungan Karanganyar adalah 

aksesibilitas untuk mencapai beberapa lokasi di sudut kota Jember. 
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Selain aksesibilitas yang baik, didekat daerah tersebut baru dibangun stadion 

kebanggaan warga jember, yaitu Stadion JSG “Jember Sport Garden”. Daerah tersebut 

juga menjadi jalur utama menuju stadion JSG Karena dekat dengan pusat kota. Ketika 

ada suatu pertandingan maupun festival yang dilaksanakan di stadion tersebut maka 

kemacetan dan kepadatan disekitar kawasan perumahan tersebut menjadi imbasnya. Hal 

tersebut membuat padatnya jalan-jalan disekitar perumahan. 

Sejak adanya perkembangan perumahan di Kelurahan Tegal Besar sektor 

perdagangan dan jasa tumbuh pesat di sepanjang jalan Moh Yamin sampai jalan Imam 

Bonjol mulai dari Toko, Minimarket, Cafe, Rumah Makan dan jasa-jasa keperluan sehari-

hari berupa laundry dsb. Hal tersebut berimbas terhadap sosial, ekonomi masyarakat di 

kelurahan Tegal Besar lingkungan Karanganyar . Peluang-peluang usaha yang beroperasi 

didaerah tersebut dapat memberikan dampak yang positif untuk mengurangi tingkat 

pengangguran. Karena lokasinya yang tepat didaerah pemukiman maka sangat mudah 

untuk membuka usaha-usaha yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

Selain dampak positif ada dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya 

komplek perumahan tersebut yang utama adalah padatnya dikawasan tersebut di jam-jam 

rentan macet yaitu jam berangkat sekolah atau kerja maupun pulang. Banyaknya warga 

yang bersekolah maupun bekerja di pusat kota membuat kemacetan dan kepadatan 

semakin padat. Ketika musim penghujan juga beberapa tempat di lingkungan karangayar 

tersebut sering terdapat genangan-genangan air yang membuat badan jalan tergenang. 

Dari segi perekonomian yang terjadi di kawasan tersebut adalah ketatnya 

persaingan antar usaha satu dengan yang lain, contohnya saja dengan berdirinya 

supermaket di kawasan tersebut menambah persaingan toko-toko yang sudah lama berdiri 
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di kawasan tersebut. Selain itu petani yang dulunya mengerjakan sawah di lingkungan 

Karanganyar berpindah profesi, karena lahan yang mereka kerjakan telah beralih fungsi 

menjadi perumahan. 

Berdasarakan uraian diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dampak yang 

ditimbulkan dari adanya pengembangan perumahan tidaklah selalu berdampak negatif 

dan positif dalam kehidupan sosial namun ada beberapa aspek yang tidak tersentuh yaitu 

aspek ketersediannya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Dari 

pembangunan perumahan tersebut timbul dampak yang diakibatkan, salah satunya adalah 

tersedianya lapangan kerja bagi warga setempat. Lapangan kerja sendiri diartikan sebagai 

bidang kegiatan atau usaha (KBBI). Apakah dengan adanya pembangunan perumahan 

tersebut berdampak terhadap ketersediannya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat 

setempat? Maka dari itu pada kesempatan ini peneliti akan mencoba mengamati dan 

mengungkap fenomena tersebut melalui penelitian dengan judul “DAMPAK 

PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN TERHADAP  LAPANGAN  

PEKERJAAN WARGA SETEMPAT (Studi di Lingkungan Karanganyar, 

Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates,  Kabupaten Jember)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Konsep Pengembangan kawasan perumahan di kelurahan 

Tegal Besar? 

2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat lingkungan Karanganyar 

sebelum dan sesudah adanya komplek perumahan? 
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3. Bagaimana dampak pengembangan kawasan perumahan terhadap lapangan 

pekerjaan warga setempat? 

C. Tujuan dan sasaran 

a. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati dan mengungkap dampak 

pembangunan terhadap tumbuhnya lapangan kerja di daerah setempat. 

b. Sasaran  

1. Identifikasi Dampak pembangunan perumahan dari aspek sosial dan ekonomi. 

2. Mengungkap Ketersedianya lapangan pekerjaan baru dari dampak pembangunan. 

D. Manfaat 

a. Manfaat Praktis 

Sebagai evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan pemukiman atau 

perumahan bagi pemerintah maupun stakeholders. 

b. Manfaat Akademis 

Dapat diajukan sebagai acuan terkait penelitan dampak dari pembangunan khususnya 

Perumahan  atau pemukiman.  

E. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup dalam penelitian ini sebatas pada penjabaran rumusan masalah 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Karanganyar, kelurahan Tegal Besar, 

Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini dibatasi pada bentuk 

dampak sosial ekonomi dan lapangan pekerjaan warga asli lingkungan Karanganyar. 

Ruang lingkup yang akan peneliti teliti adalah : 
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1. Untuk menegetahui konsep pengembangan kawasan perumahan di lingkungan

Karanganyar.

2. Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi sebelum dan sesudah adanya

pengembangan kawasan perumahan.

3. Untuk mengetahui dampak perumahan terhadap lapangan pekerjaan warga

asli masyarakat asli perkampungan Karanganyar.


