
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam masyarakat terdapat berbagai golongan yang menciptakan perbedaan tingkatan 

antara golongan satu dengan golongan yang lain. Adanya golongan yang berlapis-lapis ini 

mengakibatkan terjadinya stratifikasi sosial baik  yang bersifat ketat ataupun terbuka. Dalam 

masyarakat dengan lapisan sosial  yang ketat tidak memungkinkan warganya melakukan 

perpindahan tingkat secara mudah. Sebaliknya, dalam masyarakat  dengan lapisan sosial yang 

bersifat terbuka, warga bisa dengan leluasa naik atau turun dari tingkat satu ke tingkat lainnya atas 

dasar faktor-faktor tertentu.1 

Pada dasarnya setiap warga dalam suatu masyarakat mempunyai kesempatan untuk 

menaikan kelas sosial mereka dalam struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Termasuk 

dalam masyarakat yang memiliki sistem pelapisan tertutup atau kaku. Inilah yang disebut dengan 

mobilitas sosial. Menurut Horton dan Hunt dalam Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan 

mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas 

sosial yang lainnya.2 Masyarakat dengan sistem stratifikasi terbuka memiliki tingkat mobilitas 

yang lebih tinggi dibanding masyarakat dengan sistem stratifikasi sosial yang tertutup. Dalam 

dunia modern seperti sekarang, banyak negara mengupayakan peningkatan mobilitas sosial 

masyarakatnya. Tujuannya  agar orang dapat memilih dan melakukan jenis pekerjaan yang cocok 

bagi mereka. Apabila tingkat mobilitas tinggi, meskipun latar belakang sosial individu berbeda, 

                                                           
1 Narwoko. J Dwi, Bagong Suyanto,Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan Edisi Keempat, Kencana, 

Jakarta, 2004, hlm. 208 
2 Ibid, hlm. 208 



 

 

maka mereka tetap dapat merasa mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial 

yang lebih tinggi.  

Apabila tingkat mobilitas sosial rendah, maka  secara umum warga akan terkungkung 

dalam status yang mereka warisi dari leluhur mereka. Umumnya, ketika  membicarakan mobilitas 

sosial, orang memahaminya sebagai perpindahan dari suatu tingkat yang rendah ke tingkat yang 

lebih tinggi. Padahal, sesungguhnya mobilitas dapat berlangsung dalam dua arah. Sebagaimana 

orang berhasil mencapai status yang tinggi, namun beberapa orang mengalami kegagalan, dan 

selebihnya tetap tinggal pada tingkat status yang dimiliki oleh orang tua mereka, bahkan turun 

lebih rendah daripada itu. Mobilitas jenis di atas merupakan bentuk mobilitas dalam lingkup antar 

generasi yakni bisa memperbandingkan status pekerjaan ayah dan anak, selain itu juga bisa 

mengetahui sampai sejauh mana sang anak mengikuti jejak sang ayah dalam hal pekerjaan. 

Mobilitas juga bisa ditelaah dari segi gerak “intra generasi”, yakni dapat mengukur sejauh mana 

individu yang sama mengalami perubahan sosial dalam masa hidupnya sendiri. Kembali seperti 

pembahasan sebelumnya, dalam kedua hal itu yang diperhatikan adalah tingkat keterbukaan 

masyarakat secara ekstrim, suatu masyarakat terbuka adalah masyarakat di mana hubungan antara 

pekerjaan ayah dan pekerjaan anak, umpamanya, sama sekali acak sifatnya. Ini adalah sebuah 

masyarakat di mana status diperoleh, berkat prestasi (achievement), di mana mengetahui pekerjaan 

seorang ayah tidak akan membantu kita untuk meramalkan pekerjaan anak-anaknya. Diujung 

ekstrim lainnya, sebuah masyarakat yang tertutup sama sekali adalah masyarakat dimana status 

sudah merupakan bawaan (ascribed) sejak lahir, penyapu jalan melahirkan (calon) penyapu jalan, 

juru rawat melahirkan (calon) juru rawat, pengemis melahirkan (calon) pengemis pula. Akan 

tetapi, dalam setiap masyarakat terdapat suatu campuran antara prestasi dan askripsi, hubungan 

timbal balik antara usaha sendiri dan keturunan adalah kompleks dan berubah-ubah. 



 

 

Meskipun mobilitas sosial memungkinkan masyarakat untuk mengisi kursi jabatan dengan 

orang yang paling ahli dan memberikan kesempatan bagi orang untuk mencapai tujuan hidupnya, 

namun mobilitas sosial pun mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi yang sebenarnya tidak 

diinginkan, seperti rasa ketegangan pada pribadi yang berusaha untuk naik status, rasa 

ketidakpuasan akan kegagalan, sikap angkuh dan sombong atas keberhasilan, rasa khawatir akan 

turunnya status, dan secara sosial bisa memperlemah solidaritas kelompok sebagai akibat dari 

dinamika antargolongan sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat berkasta, dapat  ditemui 

contoh-contoh ekstrim dari konsekuensi-konsekuensi mobilitas sosial di atas, di sana perbedaan 

antara golongan yang menduduki tingkat tertentu dalam masyarakat sangat menonjol sekali 

dengan garis pembatas yang jelas. Norma-norma, nilai dan gaya hidup dari masing-masing 

kelompok juga sangat mencolok perbedaannya. Jadi menjadi hal yang biasa manakala rasa 

kekhawatiran orang kasta atas timbul saat posisinya terancam untuk turun ke kasta bawah. Bahkan 

orang kasta tertentupun jika melakukan pelanggaran atas norma yang berlaku dengan serta merta 

akan dikeluarkan dari kelompoknya dan dikucilkan oleh orang-orang sekasta bahkan keluarga 

sendiri. 

Mobilitas sosial pun dapat dilakukan dengan perubahan tempat tinggal. Lingkungan 

permukiman yang dihuni seseorang sering dijadikan ukuran untuk menentukan kelas sosial orang 

tersebut. Atau dengan kata lain, lingkungan permukiman merupakan simbol status sosial, sehingga 

perpindahan tempat permukiman akan diikuti juga dengan perubahan gaya hidup. Perubahan 

lingkungan permukiman juga dilakukan dalam rangka mencari tempat-tempat yang secara 

ekonomi lebih menguntungkan. Perpindahan dimaksudkan untuk memperbaiki pendapatan dan 

pada akhirnya menyebabkan perubahan status sosial seseorang.3 

                                                           
3 Muin Idianto, Sosiologi SMA/MA Untuk Kelas XI, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 94 



 

 

Berbagai penelitian mengenai perkembangan dan pertumbuhan kota umumnya sampai 

kepada kesimpulan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi didalam suatu kota atau daerah 

pedesaan adalah karena ledakan pertambahan penduduk. Khususnya didaerah perkotaan 

pertambahan penduduk tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah kelahiran dan ditambah 

dengan penduduk pendatang dari daerah sekitarnya ataupun dari kota-kota lainnya yang lebih 

kecil.4 Permasalahan permukiman yang sering dijumpai diperkotaan saat ini adalah berkurangnya 

lahan untuk digunakan sebagai tempat tinggal akibat dari pesatnya pertumbuhan penduduk di 

perkotaan. Selain itu banyaknya penduduk desa yang bermigrasi ke kota menyebabkan timbulnya 

permukiman – permukiman kumuh (slum) yang legal maupun illegal / permukiman liar (squatter). 

Konversi lahan yang terjadi di perkotaan juga mengakibatkan berkurangnya lahan hunian. 

Permasalahan permukiman kota ini menjadi dampak yang sangat luas tidak saja dari aspek 

lingkungan namun dari aspek ekonomi seseorang. 

Dewasa ini telah diambil serangkaian kebijaksanaan dalam pengembangan daerah 

perkotaan sebagai wilayah permukiman. Meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan 

permukiman sangat erat kaitannya dengan kependudukan, seperti : jumlah penduduk, laju 

pertumbuhannya, dan perubahan rata-rata jumlah jiwa per keluarga. Hal tersebut merupakan 

masalah yang dihadapi, terutama di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, 

Surabaya, Medan, dan Semarang. Menurut A.P. Parlindungan,5 pembangunan Rumah Susun, 

                                                           
4 Sujarto Djoko, Pemekaran Kota atau Dekonsentrasi Planologis ? Tinjauan mengenai Hubungan 

Permukiman Desa-Kota dalam PRISMA Permukiman Manusia Tanah-Rumah-Lingkungan Hidup, LP3ES, 

Jakarta, 1976, hlm. 41 
5 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman dan Undang-Undang 

Rumah Susun, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 91 



 

 

terutama diwilayah perkotaan, merupakan suatu kemutlatakan sebagai akibat terbatasnya tanah 

untuk perumahan tersebut dan permintaan akan papan semakin tinggi.  

Salah satu alternatif pembangunan yang dapat dilakukan dalam permasalahan kota adalah 

pembangunan rumah susun. Pembangunan rumah susun ini merupakan konsekuensi yang sangat 

logis dikota besar terutama kawasan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi.  Disamping 

itu, yang penting dewasa ini sebenarnya adalah bukan masalah kurangnya jumlah rumah, akan 

tetapi lebih menyangkut banyaknya rumah yang tidak bermutu dan lingkungannya yang tidak 

sehat. 

Rumah susun dibangun sebagai upaya pemerintah guna memenuhi masyarakat perkotaan 

akan papan yang layak dalam lingkungan yang sehat. Selain itu, hal ini juga dijadikan sebagai 

salah satu alternatif pemecahan masalah pengadaan lahan yang sangat sulit didapat di wilayah-

wilayah kota-kota besar di negara berkembang, seperti Indonesia yang sangat padat penduduknya 

akibat urbanisasi, misalnya yang terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Medan.  

Disamping itu, pembangunan rumah susun juga dapat menjadi solusi bagi penataan 

kawasan kumuh. Menurut Lampiran Perpres No.7 Tahun 2005, menyebutkan bahwa di wilayah 

perkotaan telah meningkat luas permukiman kumuh dari 40.053 Ha pada tahun 1996 menjadi 

47.500 Ha pada tahun 2000.6  

Peningkatan penduduk terutama di Pulau Jawa akan menimbulkan semakin meningkatnya 

kebutuhan lahan. Bila terjadi di kota-kota besar, permasalahan yang akan timbul dari peningkatan 

jumlah penduduk misalnya seperti kelangkaan lahan, harga tanah semakin meningkat, serta 

kemerosotan lingkungan dan kesehatan.  

                                                           
6 Alif. M. Rizal,Analisis Kepemilikan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun di Dalam Kerangka Hukum 

Benda, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm. 16 



 

 

Kota Bandung merupakan salah satu kota terbesar keempat setelah Jakarta, Surabaya, dan 

Medan. Pembangunan dan pengembangan berbagai kegiatan kota mengakibatkan kebutuhan lahan 

di kota Bandung meningkat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Bandung 

mengatasinya dengan membangun komplek rumah susun untuk mengurangi kepadatan penduduk 

dan mengurangi timbulnya permukiman kumuh akibat jumlah penduduk yang semakin meningkat. 

Keputusan tersebut dinilai sangat tepat karena kebutuhan akan tempat tinggal bagi masyarakat 

Kota Bandung akan banyak teratasi. 

Salah satu contoh rumah susun yang berada di Kota Bandung adalah Rumah Susun Sarijadi 

yang terletak di Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari. Rumah susun ini dibangun oleh Perum 

Perumnas Cabang IV Bandung serta konsultan perencana. Rumah susun ini telah dihuni sejak 

tahun 1980, yang memiliki 16 blok, dan tiap bloknya memiliki 64 unit dengan masing-masing unit 

bertipe 36. 

Adanya pembangunan rumah susun ini diharapkan dapat banyak membantu mengurangi 

beban Kota Bandung dalam penyediaan tempat tinggal bagi masyarakatnya, terutama bagi 

masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah. Pembangunan rumah susun ini merupakan 

konsekuensi yang logis bagi kota-kota besar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi.  

Salah satu permasalah permukiman yang timbul dikota-kota besar adalah terkonsentrasinya 

penduduk dalam suatu wilayah yang melebihi daya dukungnya. Kondisi tersebut akan 

menimbulkan semakin sempitnya ruang yang tersedia di daerah perkotaan. Untuk mengatasi hal 

tersebut salah satu pemecahannya dengan membangun permukiman secara vertikal atau 

pembangunan rumah susun. 



 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Mobilitas Sosial pada Penghuni Rumah Susun 

Sarijadi Bandung” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Perumahan merupakan masalah kompleks yang menunjang kaitannya dengan segi-segi sosial, 

ekonomi, budaya, ekologi dan sebagainya. Kompleksitas ini adalah wajar, mengingat hakekat 

dan fungsi perumahan yang begitu luas dalam kehidupan manusia, walaupun tidak dengan 

sendirinya berarti selalu diperhatikan ataupun diperhitungkan.  

2. Setiap daerah mempunyai karakter, tantangan, dan kemampuan yang berbeda. Kapasitas 

pengendalian perkembangan dan memenuhi permintaan akan pelayanan kota menjadi 

penyebab masalah permukiman di masing-masing daerah.  

3. Kekuatan permintaan akan perumahan tergantung pada tingkat pertumbuhan penduduk dan 

perkembangan ekonomi setempat. Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa dibarengi 

dengan jumlah lahan yang tersedia menimbulkan permukiman kumuh. Permukiman kumuh 

merupakan permukiman dengan kualitas yang buruk yang mencerminkan kemiskinan 

penghuninya sebagai akibat ketidakmampuannya bertempat tinggal di daerah yang layak huni 

dengan ciri-ciri kepadatan penduduk dan bangunan tinggi, sanitasi buruk, sarana dan 

prasarana penunjang kehidupan terbatas. 



 

 

4. Salah satu sistem yang mungkin dapat menampung kebutuhan yang demikian besar akan 

perumahan dalam keadaan yang terbatas adalah sistem flat atau rumah susun, yaitu dengan 

membangun perumahan dengan sistem menumpuk keatas. 

5. Menurut UU No.20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dijelaskan pada pasal 15 bahwa, 

“Pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan 

oleh setiap orang mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pemerintah”. Hal ini 

menunjukan bahwa pembangunan rumah susun ditujukan untuk membantu seseorang 

mempermudah mendapatkan tempat tinggal khusunya bagi masyarakat berpenghasilan 

rendah. 

6. Perpindahan seseorang kerumah susun tentu akan merubah juga kondisi hidupnya. Baik pada 

kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, serta pengeluaran seseorang.  

7. Perubahan atau mobilitas ini tentu mempunyai proses, dan tiap orang memiliki proses yang 

berbeda. Pada proses perubahan tersebut tentu akan terdapat perubahan dari kondisi hidup 

sebelumnya. Dimana proses perubahan tersebut dapat menaikan, menurunkan, kondisi hidup 

seseorang tergantung bagaimana usaha seseorang tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut dan melihat kondisi daerah penelitian, Bandung merupakan salah 

satu kota besar yang memiliki kepadatan penduduk yang juga turut mencanangkan program rumah 

susun yang diperuntukan bagi golongan menengah kebawah. Rumah susun diharapkan dapat 

membantu mengurangi beban pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan rumah bagi 

masyarakat dengan tidak mengurangi nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya dalam pembangunan 

rumah susun tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti salah satu rumah susun yang ada di 

daerah Bandung terkait Mobilitas Sosial pada Penghuni Rumah Susun Sarijadi Bandung. 

1.3 Rumusan Masalah 



 

 

Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah : 

1. Bagaimana proses mobilitas sosial yang terjadi pada penguni Rumah Susun Sarijadi 

Bandung ? 

2. Apa faktor penarik dan pendorong terjadinya mobilitas sosial pada penghuni Rumah Susun 

Sarijadi Bandung ? 

3. Apa faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial pada penghuni Rumah Susun Sarijadi 

Bandung ? 

4. Bagaimana akibat dari proses mobilitas sosial yang terjadi pada penghuni Rumah Susun 

Sarijadi Bandung dilihat dari segi pendidikan, ekonomi, dan sosialnya ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk : 

1. Mengetahui proses terjadinya mobilitas sosial pada penghuni Rumah Susun Sarijadi 

Bandung. 

2. Mengetahui faktor pendorong dan penarik terjadinya mobilitas sosial pada penghuni 

Rumah Susun Sarijadi Bandung. 

3. Mengetahui faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial pada penghuni Rumah Susun 

Sarijadi Bandung. 

4. Mengetahui akibat dari mobilitas sosial yang terjadi pada penghuni Rumah Susun Sarijadi 

Bandung dilihat dari segi pendidikan, ekonomi, dan sosialnya. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini secara teoritis akan memberi sumbangan terhadap keilmuan sosiologi, 

khususnya terhadap Sosiologi Kependudukan. 



 

 

Secara akademis penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mahasiswa dan para 

akademisi pada umumnya dalam pengetahuan sosiologi yaitu Sosiologi Kependudukan. Penelitian 

ini juga dapat dijadikan sebagai referensi dalam menelaah peristiwa yang terjadi di masyarakat 

yang berkaitan dengan mobilitas sosial. 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Permukiman merupakan tempat beradaptasi manusia dengan lingkungannya. Keterbatasan 

lahan membuat manusia tidak bebas memilih tempat tinggal yang ingin mereka huni. Jumlah 

penduduk yang semakin meningkat membuat kelangkaan tersedianya permukiman non rumah 

susun, sehingga mau tidak mau harus mencari alternatif lain untuk mendapatkan tempat tinggal 

yang layak huni. Pada saat ini rumah susun merupakan alternatif yang terbaik untuk dijadikan 

tempat tinggal. 

Kondisi lingkungan di permukiman rumah susun berbeda dengan di permukiman non 

rumah susun. Meskipun rumah susun merupakan alternatif terbaik saat ini untuk dijadikan tempat 

tinggal, namun hal ini tidak serta merta menyelesaikan masalah. Lokasi serta kondisi keberadaan 

rumah susun dapat menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan mobilitas 

sosialnya. Untuk lebih memahami kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi sebelum tinggal di Rumah 

Susun 

Proses Mobilitas Sosial, baik 

pada bidang pendidikan, sosial, 

dan ekonomi 

Melakukan perpindahan 

tempat tinggal, dari tempat 

tinggal asal ke Rumah Susun 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran (Proses Mobilitas pada Penghuni Rumah Susun) 

Kondisi setelah tinggal di Rumah Susun 

Menimbulkan akibat, apakah mobilitas 

yang terjadi berubah menjadi naik, turun, 

ataukah tetap. 



 

 

 


