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asalah perkotaan di negara-negara berkembang pada umumnya dan 
termasuk Indonesia lebih kompleks dibandingkan dengan di negara 

industri maju. Masalah ekonomi berkaitan erat dengan masalah sosial dan 
politik. Mekanisme pasar sangat dominan mengatur arus distribusi sumber 
daya. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan infrastruktur, prasarana, 
sarana dan pelayanan umum masih sering terjadi. Hal tersebut dapat 
dipahami dengan mencari tahu tentang struktur masyarakat kota itu sendiri. 
Maka pembahasan tipologi sosiologi perkotaan perlu dan tentu tidak terlepas 
dari aspek diferensiasi serta stratifikasi dan mobilitas perkotaan. Hadi Sabari 
Yunus menyatakan upaya klasifikasi dimaksudkan adalah untuk mengenali 
ciri khas/karakter unik sesuatu kota. Namun demikian, nampaknya menjawab 
masalah tersebut tidak sesederhana itu. Dalam uraian berikut, akan 
ditunjukkan kompleksitas permasalahan dalam menjawab pertanyaan tersebut 
secara komprehensif. 

Dalam modul yang berjudul Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi 
Perkotaan ini, Anda akan mempelajari aspek-aspek kota dalam perspektif 
sosiologi. Dari mulai awal fokus kajian sosiologi, pengertian kota sampai 
klasifikasi kota berdasarkan fungsi dan karakteristik tertentu. 

Modul ini terdiri dari 2 kegiatan belajar, yaitu Pengertian dan Ruang 
Lingkup Sosiologi Perkotaan dan tipologi sosiologi perkotaan. Setelah 
mempelajari materi ini, secara umum Anda diharapkan mampu menjelaskan 
pengertian dan ruang lingkup sosiologi perkotaan baik secara teoritis maupun 
praktis. Sedangkan secara khusus Anda diharapkan memiliki kemampuan 
menjelaskan:  

1. Pengertian kota sebagai urban; 
2. Hubungan desa dan kota; 
3. Sejarah perkembangan kota (klasik dan modern); 
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4. Perkembangan kota di Indonesia; 
5. Subjek studi sosiologi perkotaan; 
6. Metode dan referensi penelitian sosiologi perkotaan; 
7. Diferensiasi wilayah perkotaan; 
8.    Klasifikasi wilayah perkotaan; 
9. Stratifikasi sosial perkotaan; 
10.  Struktur ekonomi perkotaan; dan 
11.  Mobilitas sosial perkotaan  
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Ruang Lingkup Kota  
dan Sosiologi Perkotaan  

 
A. PENGERTIAN KOTA SEBAGAI URBAN 

 
Kompleksitas pertanyaan “apa itu kota?” dalam bahasa Indonesia telah 

dirasakan sejak di tingkat semantik. Hal ini disebabkan karena khasanah 
bahasa Indonesia hanya mengenal dikotomi desa dan kota. Dalam bahasa 
Inggris pengertian kota lebih jelas. Mereka mempunyai 3 kata yang 
menunjuk pada pengertian kota, yaitu town, city, dan urban. Town dan city 
menunjukkan batasan teritorial yang bercirikan kota, sedangkan urban adalah 
kualitas kehidupan yang bercirikan kota. Town dan city dibedakan atas dasar 
besarannya, dalam hal ini city (kota besar) lebih besar dari town (kota kecil). 
Sedangkan urban menunjuk pada ciri dan cara hidup yang khas memiliki 
suasana kehidupan dan penghidupan modern dapat disebut daerah perkotaan. 
Oleh karena itulah, dalam literatur bahasa Inggris, Sosiologi Perkotaan diberi 
nama Urban Sociology dan bukan City Sociology. Bahkan dalam beberapa 
literatur disebutkan bahwa tidak semua city (apalagi town) mempunyai 
kehidupan urban atau tidak semua wilayah city bersifat urban. Umumnya, 
ciri-ciri urban terdapat di pusat-pusat city. 

Di Swedia, Polandia, dan Rumania apa yang disebut dengan urban 
adalah kota-kota dan kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam wilayah 
administrasi urban. Di Hongaria, suatu permukiman dapat disebut urban 
apabila permukiman tersebut memenuhi persyaratan ‘urban’ dan tidak 
memandang besar kecilnya daerah permukiman tersebut. Di Kanada semua 
kota, kabupaten, dan desa-desa yang digabungkan disebutkan ‘urban’. Di 
Australia, pengertian urban adalah ibukota dari provinsi atau ibukota 
karesidenan, kota-kota yang memiliki ciri-ciri khusus lain juga disebut 
‘urban’. Batas wilayah kekotaan mempunyai luas dan bentuk yang berbeda-
beda tergantung pada tingkat budaya dan teknologi penduduk setempat 
(Bintarto, 1983: 36-37) 

Kota Jakarta yang dianggap sebagai kota metropolitan masih sering 
disebut sebagai the big village karena lalu lintas yang tidak teratur dan 
dibalik bangunan megah masih tampak permukiman kumuh yang menyerupai 



1.4   

suatu perkampungan yang besar. Akan tetapi, suatu kota kecil yang lalu 
lintasnya teratur dengan beberapa pusat industrinya dapat disebut sebagai the 
small city. Penyebutan the big village dan the small city tampak menurut 
pada masalah lingkungan (sosial, alam, dan fisik) suatu kota sehingga 
semakin sulitlah memberikan definisi kota secara tepat (Hariyono, 2007: 15) 

Secara sederhana, kota dapat dilihat sebagai batas fisik atau teritorial 
(disebut city), dan sebagai kualitas kehidupan di dalamnya (disebut urban). 
Berdasarkan perbedaan di atas maka jelas bahwa sosiologi perkotaan lebih 
mengarah pada sosiologi tentang urban ketimbang tentang city. Oleh karena 
itu, maka sosiologi perkotaan biasa memakai istilah bahasa Inggris urban 
sociology ketimbang city sociology. Namun, apakah yang dipelajari sosiologi 
di kota (city) atau tentang kota (Urban)? Jawaban atas pertanyaan ini 
memerlukan uraian yang tidak sedikit. 

Menurut Bardo (1982) ada 3 ciri kehidupan kota (urbanisme) yang 
menjadi pusat perhatian sosiologi perkotaan dalam melihat kota, yaitu 1) 
struktur kota; 2) gaya hidup perkotaan (urban); dan 3) organisasi sosial. 
Ketiga inti kajian sosiologi tersebut kemudian ditambah dengan penelusuran 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi (seperti perencanaan kota) dan 
akibat dari perkembangan pola tertentu (seperti kerusuhan kota, abnormalitas 
kehidupan, dan sebagainya). 

Apakah city itu? Berdasarkan arti kata maka jawaban atas pertanyaan ini 
dapat dibedakan sedikitnya atas 2 sudut pandang, yaitu dari segi hukum dan 
sebagainya dan ciri-ciri tak tampak (intangible), seperti cara atau pola 
kehidupan sosialnya. J. Bardo (1982: 3-4) memisahkan menjadi 3 sudut 
pandang, yaitu 1) berdasarkan jumlah atau ukuran (size) penduduk; 2) 
berdasarkan fungsi politik; 3) berdasarkan ciri dan cara kehidupan sosial. 
Sudut pandang 1 dan 2 termasuk dalam kategori tangible, sedangkan ciri ke-3 
termasuk dalam intangible. 

Kota (city) dilihat dari ciri yang tampak (tangible) ditandai oleh jumlah 
penduduk yang tidak boleh kurang dari 2.500 (menurut patokan resmi di 
Amerika Serikat). Northam (1975) secara lebih detail menyajikan kriteria 
jumlah penduduk kota sebagai berikut. 
1. Kota kecil :  2.500 sampai dengan ˂ (kurang dari) 25.000 

penduduk. 
2. Kota medium :  25.000 sampai dengan ˂ (kurang dari) 100.000 

penduduk. 
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3. Kota besar :  100.000 sampai dengan ˂ (kurang dari) 800.000 
penduduk. 

4. Metropolis :  800.000 penduduk lebih. 
5. Megapolis :  sekurang-kurangnya beberapa juta. 
6. Ecumenopolis : sekurang-kurangnya beberapa puluh juta. 

 
Pada beberapa negara tidak terdapat standar yang baku tentang jumlah 

penduduk suatu wilayah yang disebut kota. Di Indonesia, misalnya, kota-kota 
umumnya dibatasi bukan oleh jumlah penduduk, tetapi lebih oleh batas 
administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti Kota Kabupaten, Kota 
Kecamatan, dan sebagainya. Herbert (1973) menyebut kota semacam ini 
adalah kota formal. 

Ciri tampak (tangible) lain dari kota adalah dilihat dari penampilan 
fungsinya. Penampilan fungsi ini dapat dibedakan seperti halnya kota untuk 
fungsi politik yang dalam hal ini terlihat berpusatnya gedung-gedung 
pemerintahan (negara), seperti kota-kota di Indonesia. Selain fungsi politik, 
kota-kota di Indonesia juga merupakan wilayah administratif, seperti kota 
kecamatan (yang di dalamnya ada kantor kecamatan), kota kabupaten (yang 
di dalamnya ada kantor kabupaten, kota propinsi (yang di dalamnya ada 
kantor Gubernur), dan sebagainya atau kota-kota kuno zaman kerajaan yang 
dibatasi tembok untuk memisahkan dengan wilayah luar kota raya. Fungsi 
lain dari kota adalah pusat aktivitas ekonomi seperti kota pelabuhan yang 
ditandai dengan keberadaan pelabuhan untuk persinggahan kapal besar yang 
melakukan transportasi perdagangan. Di samping itu, kota perdagangan 
karena di sana ada tempat berupa pasar dan sebagainya. Ciri fungsi ekonomi 
yang bukan menunjukkan kota biasanya dikaitkan dengan keberadaan usaha 
sektor pertanian. Beberapa batasan ekstrem menyebutkan bila 25% wilayah 
kota adalah lahan pertanian maka ia disebut desa. Sering kali fungsi politik 
dan ekonomi ini menjadi ciri penting dari kota. 

Ciri tidak tampak (intangible) dari kota/city adalah kekhasan cara-cara 
hidupnya. Cara hidup ini dapat berupa cara mengatur tempat tinggal, cara 
mengatur interaksi sosial, cara mengatur gaya hidup, dan sebagainya. Dalam 
istilah Bardo (1982) disebut sebagai ciri organisasi sosialnya. Contoh dari 
kota dalam pandangan ini adalah analisis L. Wirth (1938) yang melihat kota 
sebagai cara hidup ( Urban as Way of Life). Di mana jumlah penduduk, 
kepadatan, dan heterogenitas kota menyebabkan cara hidup orang kota yang 
nonpribadi, datar, sepintas lalu, segregatif (terkotak-kotak) atau yang dalam 
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istilah Ferdinand Tonnies disebut dengan ciri gesselchaft. Ciri-ciri tak tampak 
yang berupa cara hidup urban ini tidak saja membedakan kota dengan desa, 
tetapi satu kota dengan kota lain. Hal ini dapat terjadi karena pola urbanisme 
di satu kota dengan kota yang lain dapat berbeda. Di New York misalnya, 
hubungan pekerjaan menjadi dasar hubungan sosial, sedangkan di Jakarta 
hubungan sosial masih banyak didasarkan oleh percampuran antara hubungan 
pekerjaan dan kedaerahan. Berdasarkan contoh tersebut, maka dua kota yang 
menurut ciri tangible (misalnya dari jumlah penduduknya) dapat 
dikategorikan sama, namun dari ciri intangible selalu akan menunjukkan 
perbedaan. 

Perkembangan dunia urban terjadi akibat hasil dari tiga pembangunan 
yang utama. Pertama, karena dunia itu sendiri merupakan bagian yang 
terintegrasi dan terpadu melalui globalisasi bidang ekonomi dan aktivitas 
sosial. Kedua, pembangunan yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk 
yang menyebar ke daerah baru sehingga menyebabkan meningkatnya 
populasi di tempat lain (tumbuhnya kota feri-feri). Ketiga, perubahan 
masyarakat global, yaitu banyaknya orang akibat meningkatnya jumlah 
penduduk yang tinggal di kota-kota (town dan city) telah mengikuti gaya 
hidup dan karakter masyarakat asli kota. (Clark, 1995: xii). Artinya, aspek 
sosial (urban) dan fisik kota (city) merupakan dua hal yang saling 
mempengaruhi bagaikan sebuah wadah dengan isinya. Coba perhatikan 
sebuah gelas yang berbentuk memanjang maka isinya pun akan memanjang. 
Apabila di beri warna merah maka gelasnya pun akan tampak merah.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Tugas 
 

Amatilah kota tempat Anda tinggal, termasuk ke dalam klasifikasi 
kota apakah jika berdasarkan pada jumlah penduduknya? Jelaskan! 
 
Jawaban  
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
Petunjuk 

Untuk bisa menjawab tugas di atas, Anda terlebih dahulu harus 
memahami kota sebagai urban. Selamat mengerjakan! 
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B. HUBUNGAN DESA DAN KOTA 
 
Pembedaan antara kehidupan kota dan desa secara dikotomis pada 

dasarnya tidak pernah dilakukan dalam sosiologi. Pembedaan dikotomis yang 
pernah dilakukan adalah dalam rangka tipologi masyarakat, seperti yang 
dilakukan Ferdinand Tonnies (1887) tentang Gemeinschaft dan Gesselchaft 
atau Emile Durkheim tentang masyarakat dengan solidaritas mekanis dan 
masyarakat dengan solidaritas organis. 

Menurut Wallerstein, sejarah 500 tahun terakhir ini dibentuk oleh 
ekspansi sistem kapitalisme. Wilayah-wilayah terpencil pun dipersatukan ke 
dalam sistem ekonomi dunia yang sedang muncul. Kota-kota yang ada 
terintegrasi ke dalam sistem baru tersebut, fungsi-fungsinya pun 
ditransformasikan. Kota-kota baru tumbuh untuk membantu kontrol politik 
dan menyalurkan sumber daya alam ke sentra-sentra metropolitan. Penduduk 
perdesaan ditarik ke dalam aktivitas-aktivitas baru di pertambangan atau 
perkebunan atau menjadi petani, dan kesemuanya berproduksi untuk pasar-
pasar perkotaan. Semuanya tunduk pada kontrol politik dan penetrasi budaya 
yang datang dari kota (Gilbert & Gulger, 1996: 53). 

Perkembangan selanjutnya terjadi penyesuaian pemisahan dikotomis 
tersebut dengan pemisahan dikotomis antara kota dan desa. Kota ditandai 
oleh tipologi yang lebih mengarah kepada hubungan sosial yang tidak 
mendalam, sedangkan desa ditipologikan kehidupan masyarakat yang 
hubungan sosialnya dalam. Kota identik dengan tipologi gesselchaft dan atau 
solidaritas organis, sedangkan desa sebagai lawannya identik dengan tipologi 
gemeinschaft dan atau solidaritas mekanis. 

Pada tahun 1956, Wirth mengadakan penelitian tentang persamaan dan 
perbedaan rural urban yang ternyata membawa banyak masalah. Hasil 
penelitian menunjukkan sejumlah perbedaan tentang besarnya keluarga, 
kematian, perkawinan, suku bangsa, pendidikan, dan seterusnya. Itu adalah 
analisis variabel-variabel yang terpisah yang tidak ditempatkan dalam 
hubungan satu sama lain. 
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Perbedaan ini berdasarkan tipologis yang keberadaannya adalah untuk 

kegunaan analitis. Pada realitasnya, tipologi-tipologi semacam ini tidak 
pernah ada secara menyeluruh. Kritik lain dalam batasan ini adalah bahwa ia 
mengabaikan daerah-daerah di antara kota dan desa (daerah hinterland kota). 
Oleh karena itu, dikotomi semacam ini mendapatkan banyak kritikan dan 
cenderung kurang berguna. Selanjutnya para ahli lebih cenderung 
mengembangkan tipologi yang bersifat kontinum. Dalam hal ini, masalahnya 
adalah cara bagaimana berbagai sifat dalam masyarakat berhubungan satu 
sama lain jika orang melalui kontinum. 

 
1. Perbedaan Kota secara Kontinum 

Tokoh yang memelopori pembedaan kota secara kontinum adalah Loise 
Wirth (1938). Wirth terkenal dengan karangannya yang berjudul Urban as 
Way of Life. Menurut Wirth ada tiga indikator penting untuk membedakan 
komunitas-komunitas, yaitu 1) size atau ukuran jumlah penduduk; 2) density 
atau kepadatan penduduk; dan (3) heterogenity atau keberagaman penduduk 
baik dilihat dari jenis pekerjaan atau yang lain. Tiga indikator ini bersifat 
kontinum dalam arti bahwa rentangnya tidak terjadi dalam ukuran ada atau 

Tugas 
Lakukan pengamatan pada suatu desa, di masa sekarang desa dan 

kota sudah sangat sulit dibedakan. Untuk tugas ini lakukan pengamatan 
dan temukan ciri desa kemudian jelaskan perbedaannya desa masa lalu 
dengan desa masa kini.  
 
Jawaban 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
Petunjuk 

Untuk bisa mengerjakan tugas tersebut, maka Anda harus 
mempelajari dan memahami terlebih dahulu tentang ciri desa dan kota. 
Selamat mengerjakan! 
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tidak, tetapi lebih berupa peningkatan kualitas secara bertahap. Density 
misalnya, yang ada bukan antara masyarakat yang permukimannya padat dan 
yang tidak padat (ini dikotomis), tetapi bertahap dari kepadatan 1/m2 terus 
yang lain 2/m2 dan seterusnya sampai 1000/m2. Dengan kata lain, kita dapat 
menyebutkan secara kualitatif bahwa kepadatannya dalam bentuk ukuran, 
kurang padat, agak padat, sangat padat dan seterusnya. 

Lebih lanjut Wirth mengemukakan bahwa peningkatan indikator-
indikator tersebut berkorelasi secara positif dengan berkembangnya sifat-sifat 
perkotaan (Way of Urban Life). Hubungan korelasional tersebut dijelaskan 
Wirth sebagai berikut. 

 “Makin besar (size) kotanya, makin besar kemungkinan adanya 
diferensiasi dan bertambahnya hubungan sekunder antarmanusia yang 
menjadi nonpribadi, datar, sepintas lalu, dan berkotak-kotak. Akan 
tetapi, disertai pula kebebasan yang lebih besar terhadap keadaan 
dalam kelompok-kelompok seperti keluarga. Sedangkan bertambahnya 
kepadatan penduduk (density) menyebabkan segregasi (terpisahnya) 
manusia dan fungsi, termasuk terpisahnya tempat tinggal dan tempat 
kerja. Selanjutnya, pertambahan heterogenitas yang makin meluas juga 
akan menyebabkan diferensiasi dalam masyarakat, yang dalam hal ini 
manusia tidak mempunyai gambaran menyeluruh mengenai masyarakat 
karena tidak lagi ada hierarki yang jelas, dan orang-orang sering 
berganti kelompok. Ini sekaligus disertai gejala dipersonalisasi 
(hilangnya sifat pribadi) dan massifikasi (terhimpunnya manusia dalam 
massa) serta bertambah pentingnya uang menjadi ukuran umum dalam 
masyarakat” 
 
Wirth menganjurkan, teorinya ini diteliti terus dengan menghubungkan 

variabel sebagai berikut.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Variabel bebas: 
 
- Jumlah penduduk 
- Kepadatan penduduk 
- Heterogenitas 

Variabel terikat: 
- Tingkat segregasi 
- Hubungan sosial sekunder/non pribadi 
- Dipersonalisasi 
- Massifikasi 
- Peningkatan peran uang 
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Hubungan kedua variabel tersebut secara positif dapat digambarkan 
sebagai berikut.  
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

 Gambar 1.1. Hubungan variabel bebas (ciri kota) dengan variabel terikat (citri urban)  
Teori Wirth ini telah mendapat kritik dari Redfield (1969) yang meneliti 

desa-desa di Guatemala, yang dalam hal ini dia menemukan bahwa ada desa-
desa yang kehidupannya stabil, tetapi di dalamnya berkembang gaya hidup 
urban (impersonal, sekuler, dan sebagainya). Berdasarkan temuan ini, 
Redfield mengkritik Wirth dengan mengatakan bahwa gagasan kontinum 
linier dari Wirth hanya cocok untuk membahas urbanisme primer (urbanisme 
dalam arti penempatan permukiman penduduk kota) dan bukan urbanisme 
sekunder (urbanisme yang dikaitkan dengan ontologis kota sebagai suatu 
karakteristik dari cara berperilaku atau cara berpikir tertentu).  

Urbanisasi dalam arti sekunder ini diragukan akan berhenti ketika 
sampai pada saat urbanisme. Jelasnya bila diaktifkan dengan gambar di atas 
maka analisis Wirth tentang kontinum linier hanya tepat untuk variabel bebas 
atau garis vertikal. Sedangkan variabel terikat atau garis horizontal tidak 
selalu berkembang uni-linier. Redfield, Singer, dan McGee, kemudian 
mengusulkan untuk memperlakukan perkembangan urbanisasi dalam bentuk 
sekunder tersebut sebagai perubahan yang terus-menerus terjadi walaupun 
sudah sampai pada tahap urban dan perubahan-perubahan tersebut dapat 
terjadi dengan berbagai cara sehingga membentuk kombinasi baru. 
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2. Persamaan Kota Secara Kontinum: Sektor Formal dan Informal 
Kritik yang tajam untuk gagasan pembedaan kota baik secara dikotomis 

maupun secara kontinum berasal dari gagasan penyamaan desa-kota. 
Kelompok ini mendasarkan pandangannya pada analisis ekonomi, yaitu 
melihat desa, kota, dan bahkan negara sebagai bagian dari perkembangan 
kapitalisme. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kelompok ini adalah McGee, 
Nas, Wirtheim, Saskia Sassen. Analisis penyamaan desa-kota ditujukan 
kepada mereka yang ada di negara-negara dunia ketiga. Tokoh-tokoh 
kelompok tersebut melihat bahwa perkembangan kapitalisme menyebabkan 
perbedaan antara dua sektor ekonomi (double sirkuit), yaitu ekonomi formal 
(kapitalisme atau sirkuit superior) dan ekonomi bazaar atau informal (non 
kapitalis atau sirkuit inferior). Perbedaan ini dapat dipisahkan antara negara-
negara maju (seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang) sebagai sirkuit 
superior dan negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) sebagai sirkuit 
inferior. Walaupun negara dunia ketiga juga terdapat ekonomi formal 
(kapitalis), namun ekonomi ini tidak lain hanyalah bentuk dari persebaran 
ekonomi kapital dari negara maju. Ekonomi ini memang mempunyai 
kemampuan untuk intervensi baik dalam tingkat negara atau di antara sirkuit 
informal. Baik di kota maupun di desa, pemisahan kedua ekonomi ini sama-
sama ada. Berdasarkan analisis semacam itu maka bagi mereka pemisahan 
antara desa-kota di negara dunia ketiga tidaklah signifikan. Mereka sama 
saja. Keduanya adalah ruang ekonomi yang di dalamnya terdapat ekonomi 
formal, ekonomi bazar, dan ekonomi campuran (intervensi kapitalis luar). 

Bagi Santos (PJM Nas, 1986: 53-54), perdesaan maupun kota terdiri dari 
dua bagian yang juga disebut sektor formal dan informal. Ciri sektor formal 
atau circuit superior mempunyai beberapa ciri yang mencolok yang berbeda 
dari sektor informal. Adapun ciri sektor formal yaitu 1) kebanyakan 
diperdagangkan barang dalam jumlah besar dan mutu tinggi, 2) investasi 
modal besar, 3) teknologi tinggi, 4) kesempatan kerja terbatas dan inelastis, 
5) ada sistem pembayaran upah kerja, 6) sistem pemberian kredit sudah 
melembaga dan terutama diberikan bank, 7) hubungan dengan langganan 
tidak langsung dan nonpribadi, umumnya, keuntungan pada setiap barang 
rendah akan tetapi menjadi tinggi karena jumlah barang yang diperdagangkan 
(omzet) besar, ketergantungan langsung pada faktor-faktor yang berada di 
luar perusahaan adalah besar.  
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Sedangkan ciri di dalam sektor informal, adalah jumlah barang sedikit 
dan mutunya rendah, modal sangat terbatas atau negatif, masih menggunakan 
teknik tradisional, kesempatan kerja elastis terdapat banyak tenaga kerja yang 
tidak diberi upah seperti anggota keluarga, pemberian kredit terjadi secara 
pribadi, hubungan dengan pembeli secara langsung dan pribadi, sering kali 
keuntungan tinggi pada setiap kesatuan, dan ketergantungan pada faktor-
faktor ekstern adalah ringan. Selanjutnya, menurut McGee (PJM Nas, 1986: 
54), model di bidang sosial ekonomi kota unggul di Asia menegaskan 
hubungan antara sektor formal dan informal. Menurut model ini (lihat 
gambar di bawah), kota unggul merupakan bagian dari sistem yang terdiri 
dari dua tipe ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis dengan perusahaan sebagai 
kesatuan produksi, dan ekonomi pasar (bazaar economy), serta ekonomi 
petani kecil (peasant economy) dengan suatu cara produksi di mana 
hubungan keluarga memegang peranan penting. Dalam kota unggul terdapat 
kedua cara berproduksi. Ada pertukaran barang dan jasa antara bagian 
kapitalis dalam kota unggul dengan negara-negara maju. Cara berproduksi 
kapitalis memasuki ekonomi pasar dalam kota unggul. Cara ini juga 
mempunyai hubungan dengan perdesaan di negara-negara yang sedang 
berkembang dan memasuki juga ekonomi pasarnya. Ekonomi pasar di 
perdesaan dan yang di kota unggul juga berhubungan satu sama lain.   
 

                 

Gambar 1.2. Pola Sosio-Ekonomi Kota Unggul  
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Dengan model ini, McGee berusaha melukiskan berfungsinya kota 
unggul. Adapun mengenai aspek ekonominya, menyebutkan bahwa kota itu 
menciptakan kesempatan kerja, tetapi terutama di sektor pemerintahan dan 
sektor pasar, tidak di sektor kapitalis yang mengutamakan modal. Ini 
menimbulkan suatu struktur dalam masyarakat yang tidak mendorong 
terjadinya perubahan. Dilihat dari sudut politik, kaum elite berada dalam 
posisi dualistis. Pada satu pihak mereka harus menyusun rencana-rencana 
pembangunan untuk seluruh bangsa yang sebagian besar berakar dalam 
ekonomi pasar dan ekonomi petani, di lain pihak mereka mempunyai ikatan 
yang kuat dengan golongan-golongan sektor kapitalis yang tidak menunjang 
pembangunan ini. Karena ada hubungan-hubungan yang bertentangan ini 
banyak perubahan yang sangat perlu diadakan untuk kepentingan nasional, 
seperti land reform, tidaklah dapat dilaksanakan. 

Melalui model ini, masalah penyesuaian orang di bidang sosial-kultural 
di kota, model tentang kota unggul tersebut sangat berguna untuk 
menjelaskannya. Orang perdesaan yang bekerja di sektor kapitalis juga 
masuk sektor ini jika datang di kota, tidak membawa banyak kesulitan 
penyesuaiannya. Bagi mereka yang berasal dari sektor pasar juga kebanyakan 
masuk sektor ini di kota tanpa banyak kesulitan. Inilah sebabnya mengapa 
kota-kota di Dunia Ketiga tidak terdapat anomi dan kejahatan, seperti sering 
terjadi di kota-kota di Dunia Ketiga tergantung pada kuatnya sektor pasar. 
Apabila sangat kuat, perubahan yang diharapkan akan ringan saja. Di 
samping itu perubahan yang terjadi juga tergantung pada proses perubahan 
pada tingkat nasional. 

Jelaslah bahwa perbedaan dalam sektor-sektor tersebut merupakan kritik 
yang penting terhadap gagasan kontinum rural-urban. Ini tidak hanya 
memungkinkan melihat adanya berbagai susunan ciri-ciri kebudayaan pada 
titik awal dan titik akhir, tetapi juga pada hakikatnya kota maupun perdesaan 
tidak dapat dianggap satu kesatuan.  

Perbedaan dalam sektor formal dan sektor informal mempunyai akibat 
praktis yang penting, jika dihubungkan dengan proses pembangunan dan 
kemungkinan untuk mempengaruhinya. Dalam hal ini sejak lama seluruh 
perhatian diberikan kepada sektor formal sedangkan sektor informal 
diabaikan. Diduga bahwa proses pembangunan dapat dilancarkan dengan 
memberi dorongan kepada sektor formal dengan pemasukan modal dan 
keahlian agar supaya fase transisi lekas dapat diatasi. Akan tetapi harapan itu 
disangkal oleh kenyataan. Ternyata bahwa pembangunan yang berlangsung 
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lambat, lagi pula dengan dorongan semacam itu terjadi pula makin besarnya 
perbedaan antara kaya dan miskin antara daerah yang kaya dan daerah yang 
miskin. Oleh karena itu, banyak di antara sarjana makin memberi 
perhatiannya kepada golongan-golongan yang miskin serta sektor informal 
yang menyediakan mata pencaharian bagi golongan-golongan ini. Maka 
benarlah bahwa sektor informal itu seolah-olah ditemukan oleh para sarjana 
dan mereka yang duduk dalam pemerintahan. Sektor itu harus dipelajari 
secara intensif dan tidak boleh di perlakukan secara negatif saja (misalnya 
dengan slum-clearance, menghapuskan atau mendesak mundur perdagangan 
dan pengangkutan di sektor informal seperti kaki lima atau becak). Akan 
tetapi ini tidak boleh berakibat adanya sikap lain yang berat sebelah. Oleh 
karena hasil usaha pembangunan tidak akan memuaskan pula jika hanya 
menaruh harapan pada sektor informal saja. 
 
3. Persamaan Kota secara Kontinum: Pusat dan Pinggiran 

Kelompok lain yang juga mempunyai analisis serupa adalah kelompok 
ekonomi pembangunan dengan paradigma ketergantungan (Dependensi) 
khususnya mereka dari Amerika Latin seperti Dos Santos, A.G. Frank dan 
sebagainya. Namun, mereka membuat perbedaan antara negara sentral dan 
peri-peri. Usaha untuk menganggap pengertian kota dan perdesaan sebagai 
bentuk yang khusus tentang pengertian pasangan pusat pinggiran berakibat 
juga terjadinya pola analisis yang lebih kompleks. Pengertian kota dan 
perdesaan dipergunakan terutama sebagai istilah geografi, sedangkan istilah 
pusat dan pinggiran dirumuskan secara lebih abstrak dalam hubungannya 
dengan kekuasaan dan ketergantungan sosial, ekonomi dan politik. 

Menurut Husken dan Nas (PJM Nas, 1986: 57-60), perbedaan ini 
menimbulkan dua keuntungan. Pertama, dugaan dan hal-hal yang dianggap 
berhubungan dengan pengertian kota dan perdesaan dapat lebih mudah 
ditinggalkan jika di sampingnya itu pengertian pusat dan pinggiran dapat 
dipergunakan untuk tingkat yang lebih tinggi. Kedua, dengan dipakainya 
pengertian pusat dan pinggiran, dapatlah orang mengadakan analisis pada 
beberapa tingkat, yaitu tidak hanya pada tingkat daerah, melainkan pula pada 
tingkat nasional bahkan internasional. 

Untuk memudahkan analisis tentang pusat-pinggiran maka dalam modul 
ini akan dipelajari tiga hal untuk memudahkan proses pembelajaran, yaitu 
pembuatan klasifikasi untuk teori-teori yang berhubungan dengan masalah 
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itu, membahas persoalan tentang perlunya kota itu sebagai pusat dan 
pemberian contoh penggunaan pusat-pinggiran. 
 
a. Klasifikasi teori 

Dalam pembuatan klasifikasi untuk teori-teori dibagi menjadi empat 
kategori, yaitu pola integrasi kota dan pedalaman, pola pertentangan kota dan 
pedalaman, pola integrasi pusat dan pinggiran, dan pola pertentangan pusat 
dan pinggiran. Dalam pola integrasi kota dan pedalaman disusun berturut-
turut teori-teori antropologi yang menegaskan saling ketergantungan 
(interdependensi) fungsional antara kota dan pedalaman. Karena ada surplus 
perdesaan, dapat timbul kota yang dihuni oleh golongan pujangga (literati) 
sebagai pengemban warisan yang agung (great tradition). Dengan demikian 
saling ketergantungan itu terdiri dari ketergantungan ekonomi di kota dan 
ketergantungan kebudayaan di perdesaan. Hal ini juga berlaku bagi pola 
integrasi pusat-pinggiran yang berpangkal tolak dari saling ketergantungan 
semacam itu. Akan tetapi kurang diberi tekanan kepada kota sebagai 
kesatuan dalam ruang. Analisisnya terutama ditujukan kepada golongan elite 
dan penyebaran proses peradaban dari atas ke arah dasar, sistem masyarakat 
maupun ke pinggiran. Husken dan Nas menempatkan teori Marx dan Engels 
yang menyebut bahwa perbedaan antara kota dan perdesaan menimbulkan 
keterasingan sebagai peneropongan khusus terhadap perbedaan antara 
pekerjaan otak dan pekerjaan tangan dalam rangka pola pertentangan antara 
kota dan perdesaan. Dalam pola pertentangan pusat pinggiran termasuk teori-
teori mengenai imperialisme bahwa perkembangan pusat yang juga disebut 
metropol, merugikan perkembangan pinggiran, yang juga disebut satelit. 
Selanjutnya, pemerasan pada tingkat nasional ini dilanjutkan pada tingkat 
internasional antara pusat nasional (metropol) dan daerah-daerah pinggiran 
(satelit). 
 
b. Perlunya kota sebagai pusat 

Kota sebagai pusat masih menyisakan banyak pertanyaan dan persoalan. 
Hal ini karena kota sebagai pusat merupakan anggapan dari Negara Barat 
yang menyebutkan bahwa kekuasaan seolah-olah selalu terpusat di kota dan 
pembaharuan selalu menyebar dari kota-kota. Bagi negara-negara 
berkembang, kota sebagai pusat dapat disebabkan oleh proses intern dalam 
masyarakat atau merupakan pengaruh dari Barat. Penjelasan yang 
memungkinkan terjadinya kota sebagai pusat di negara berkembang adalah 
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adanya kondisi penyedotan surplus pertanian ke kota. Dalam tahap 
praindustri, sebagian dari hasil pertanian digunakan untuk kepentingan 
penduduk kota sedangkan kota tidak memiliki banyak produksi yang dapat 
diberikan kepada perdesaan sebagai balasannya. Adanya pelembagaan 
penyelenggaraan kekuasaan untuk penyedotan surplus merupakan bagian dari 
proses pembentukan kota. Pada tahap permulaan adanya industri bahkan 
perlu sekali untuk menyedot surplus itu bagi pembiayaan industri yang masih 
muda di kota. Sudah barang tentu, beban itu menimbulkan ketegangan antara 
kota dan pedalaman. Sampai di mana ketegangan-ketegangan itu memegang 
peranan dalam kebijaksanaan pembangunan serta golongan-golongan apa 
yang berpengaruh patut mendapat perhatian yang lebih mendalam dan tidak 
cukup digambarkan secara umum saja. 
 
c. Contoh penggunaan pusat-pinggiran 

Husken dan Nas menunjukkan adanya dua komponen dalam 
perimbangan kekuasaan dalam hubungan pusat dan pinggiran, yaitu proses 
penguasaan dari pusat atas pinggiran serta proses komunikasi di dalam 
pinggiran yang ada kemungkinan menimbulkan gerakan melawan pusat. 
Dalam proses-proses ini kemungkinan ada tiga macam orang perantara yang 
memegang peranan. Mereka adalah para broker yang mewakili pedalaman di 
kota, para controller yang mewakili pusat di perdesaan, dan para 
intermediary yang agak bebas kedudukannya. Peranan ini akan nampak pada 
pola pusat-pinggiran. Tetapi untuk lebih jelasnya dapat dilakukan dengan 
mengadakan penelitian tentang peranan mereka dalam tahap pembangunan 
yang berhubungan dengan pusat-pinggiran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Husken dan Nas adalah menjelaskan 
gejala kesukuan. Masalah kesukuan ini digunakan lambang-lambang 
kebudayaan dalam perebutan kekuasaan antara kelompok-kelompok yang 
bertentangan di bidang politik. Gerakan tradisional yang mau memisahkan 
diri maka akan terjadi gerakan kembali ke desa (pedalaman) dan menarik diri 
dari pusat. Akan tetapi, pola pusat-pinggiran kesukuan ini dapat ditarik dalam 
dua hal yaitu gerakan dari pinggiran melawan pusat atau manipulasi 
pinggiran oleh pusat. Apabila ada gerakan melawan pusat, tidak terdapat 
tradisionalisme atau separatisme, melainkan mekanisme penyesuaian pertama 
pada proses politik oleh golongan-golongan yang sampai sekarang tidak 
memiliki kedudukan dalam kekuasaan.  
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C. SEJARAH PERKEMBANGAN KOTA (KLASIK DAN MODERN) 
 
Dalam dinamika ini, kota dilihat sebagai sesuatu yang bergerak muncul, 

tumbuh dan berkembang. Dalam pengamatan terhadap proses perkembangan 
tersebut, para ahli sampai pada analisis mengenai pengaruh perubahan atau 
perkembangan kota terhadap daerah dan masyarakat sekitarnya (Hinterland, 
desa atau negara). Hoselitz (1954) menyatakan bahwa dampak 
perkembangan kota dapat bersifat (1) generatif atau memberikan dorongan 
perkembangan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitarnya atau negara; 
dan (2) parasit atau memberikan pengaruh yang merugikan bagi daerah 
sekelilingnya atau negara. 

Berbeda dengan ketiga ahli tersebut, Mehta (1972) justru melihat sifat 
generatif dari kota-kota unggul. Sifat generatif ini muncul dalam 4 bentuk, 
yaitu (1) kota unggul menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, 
dan kebudayaan sehingga mendorong perkembangan kota-kota di pedalaman; 
(2) kota-kota mampu mengembangkan budaya sendiri; (3) kota-kota yang 
letaknya strategis dari segi transportasi telah memungkinkan berkembangnya 
investasi ekonomi; sehingga (4) kota dapat menjadi pusat perkembangan 
ekonomi di luar pertanian. Kota adalah pusat pembaharuan dan merupakan 
daerah di mana orang datang berimigrasi, di situlah tempat modal dapat 
berkumpul. 

Selanjutnya, menurut Paulus Hariyono (42-82) menyebutkan bahwa tipe 
kota telah terbentuk jauh 3000 tahun sebelum abad masehi. Untuk 
mengetahui lebih jauh kota yang sederhana sampai kompleks seperti 
sekarang dan yang akan datang maka dibedakan tipe-tipe kota dari mulai kota 
kuno sampai kota postmodern. 
 
1. Kota Kuno 

Menurut sejarah, sebuah kota didapati pada sebuah gua-gua, di lembah-
lembah, atau tempat-tempat terlindung. Beberapa jalur tepi sungai atau di 
kawasan tertentu yang letaknya strategis menjadi cikal bakal terbentuknya 
kota. Unsur-unsur pembentuk kota dapat dilihat dari jumlah penduduk, ragam 
pekerjaan, ragam kebutuhan, fasilitas dan ada tidaknya yang berkuasa (sistem 
pemerintahan), dan seterusnya. Di beberapa kota kuno dunia, salah satu ciri 
yang menonjol adalah terbentuknya benteng dan menara untuk mengintai dan 
melindungi kota dari serangan musuh. Selain benteng, kota kuno juga 
dilengkapi dengan parit untuk menghambat serangan musuh.  
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2. Kota Praindustri 
Gejala yang terjadi pada kota-kota praindustri ditandai dengan 

munculnya pusat-pusat kegiatan yaitu pusat pemerintahan, ruang publik 
(tempat masyarakat berinteraksi sosial), tempat beribadat, dan pasar 
tradisional (tempat distribusi barang dari desa ke kota dan sebaliknya serta 
tempat pemenuhan barang-barang kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat 
kota dan desa). Keempat pusat kegiatan ini letaknya relatif berdekatan. 
Kedekatan secara geografis menunjukkan bahwa keempat kegiatan itu 
merupakan kegiatan pokok dari suatu kota praindustri.  
 
3. Kota Industri 

Kelahiran kota industri ditandai dengan berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi di dunia. Berkembangnya ilmu pengetahuan 
ditandai dengan penggunaan rasionalisme untuk mempertinggi peradaban 
dan hidup masyarakat guna mencapai kebahagiaan hidup manusia. 
Sedangkan, penemuan teknologi menyebabkan barang-barang konsumsi 
dapat diproduksi secara massal. 
 
4. Kota Modern 

Pada tahap selanjutnya, modernisasi meluas saat globalisasi menggejala 
ke seluruh pelosok dunia, bahkan menjadi impian negara-negara 
berkembang. Pada masa industrialisasi jumlah penduduk kota meningkat 
pesat, menyebabkan kota berkembang secara tidak sehat, seperti masalah 
permukiman kumuh, penyediaan perumahan layak huni, kriminalitas yang 
meningkat, masalah sumber air bersih dan saluran air. Adapun ciri-ciri kota 
modern ditandai dengan tiga hal. Pertama, penggunaan teknologi sebagai 
sarana untuk mempermudah mewujudkan kebutuhan manusia. Kedua, 
masyarakatnya memberikan perhatian pada persoalan lingkungan, dengan 
mengenal sistem daur ulang dan sumber energi non reguler sebagai alternatif 
untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ketiga, pemanfaatan tenaga listrik dan 
komputerisasi sebagai sumber vital untuk menggerakkan roda kegiatan 
manusia. Ketiga ciri tersebut dapat dilihat dari penataan kota-kota besar di 
dunia.  
 
5. Kota Postmodern 

Kota postmodern memiliki tingkat globalisasi yang tinggi, interaksi dan 
kerja sama yang saling menguntungkan dapat terjadi dengan kota yang lain 
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tanpa dibatasi ruang dan waktu. Teknologi dan ilmu pengetahuan 
didefinisikan kembali. Kelompok marjinal akibat modernisasi dan ide-ide 
baru yang berbeda diakui eksistensinya. Masyarakat menghargai nilai-nilai 
pluralitas. Teknologi dan ilmu pengetahuan seperti komputerisasi dan 
elektronisasi berkembang lebih canggih, beragam, dan digunakan untuk 
kegiatan seolah di luar akal pikir masyarakat awam sebelumnya seperti 
teknologi daur ulang air seni sebagai kebutuhan air minum, penyediaan 
bahan makanan dalam kapsul dan aktivitas manusia di luar angkasa. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
D. PERKEMBANGAN KOTA DI INDONESIA 

 
Berbicara tentang munculnya kota-kota di Indonesia tidak bisa 

dilepaskan dari proses terjadinya dekolonisasi yang mengakibatkan 
perubahan sosial, ekonomi, kultural maupun administrasi. Ada lima aspek 
yang mempengaruhi perkembangan kota di Indonesia dalam proses 
dekolonisasi. 

Pertama, kota merupakan panggung terjadinya banyak peristiwa penting. 
Kedua, perubahan penguasa administrasi perkotaan yang telah meninggalkan 
konsekuensi-konsekuensi pada kota secara menyeluruh. Proses perubahan 

Tugas 
Lakukan pengamatan pada kota tempat tinggal Anda, catatlah apa 

saja yang menarik di kota tersebut. Kemudian jelaskan termasuk ke dalam 
tipe kota apakah kota tempat tinggal Anda? 
 
Jawaban 
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
Petunjuk 

Dalam mengerjakan soal ini, Anda harus kuasai terlebih dahulu 
perkembangan kota dari kuno sampai kota postmodern. Selamat 
mengerjakan. 
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administrasi terlihat pasca penjajahan kolonial Belanda dengan menghasilkan 
suatu gagasan baru tentang terbentuknya kota secara ideal. Ketiga, komposisi 
etnis pada populasi perkotaan berubah sebagai buah dari dekolonisasi. 
Komposisi masyarakat di zaman penjajahan Belanda terbagi menjadi tiga, 
yaitu golongan Eropa, Timur Asing (Cina, Arab, India, dan lain-lain) dan 
Pribumi (penduduk lokal) dan saat ini komposisi tersebut berkembang di 
kota-kota besar di Indonesia. Keempat, pertempuran di perkotaan dan di 
perbatasan dengan desa mengakibatkan arus massal pengungsi yang datang 
dan pergi. Kelima, dampak dari kolonialisasi yang dilakukan Belanda dan 
Jepang membutuhkan proses adaptasi khususnya persoalan administrasi dan 
diperparah dengan hancurnya infrastruktur administrasi dari mulai gedung 
maupun file-file (data & informasi) perkantoran. Kelima hal tersebut menjadi 
akar munculnya sejarah perkembangan kota-kota di Indonesia. 

Dalam hal ini, kita dapat melihat apa yang pernah ditulis oleh 
Kuntowijoyo yang menekankan lima bidang garapan sejarah kota, yaitu 
ekologi kota, transformasi sosial-ekonomi, sistem sosial, problema sosial dan 
mobilitas sosial. Secara tepat, Kuntowijoyo menunjuk pada aspek sosial dari 
transformasi kota sebagai aspek sentral dalam penulisan sejarah kota. Dengan 
melihat aspek sosial ini, kita dapat lebih mudah memahami bahwa kota 
bukanlah sebuah entitas alamiah (yang terjadi tanpa intervensi manusiawi) 
melainkan entitas sosial (yang sarat dengan dinamika lembaga maupun relasi 
sosial) (Pradadimara, 2005: 252-253). 
 
E.  SUBJEK STUDI SOSIOLOGI PERKOTAAN  

 
Sosiologi perkotaan agak berbeda dengan pencabangan sosiologi lain, 

seperti sosiologi keluarga, sosiologi agama, atau sosiologi industri. 
Pencabangan sosiologi pada umumnya masih dalam kerangka objek kajian 
sosiologi, yaitu mempelajari lembaga sosial tertentu. Percabangan sosiologi 
tersebut mempunyai batasan yang jelas sebagai objek kajian. Akan tetapi, 
kota bukanlah suatu objek yang jelas batasannya. Di dalamnya terdapat 
kompleksitas yang tidak dapat dibatasi sebagai sistem sosial dengan ciri 
tertentu. Di dalam kota ada keluarga, ada agama, ada industri, ada organisasi, 
dan semua objek sosiologi. Bila seseorang belajar tentang asosiasi agama di 
suatu kota haruskah kajian itu disebut sosiologi agama atau sosiologi kota. 
Kerumitan ini muncul karena memang kota bukanlah dan tidak akan pernah 
menjadi suatu sistem sosial yang utuh. Selain kota itu sendiri (sebagai city) 
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maka kehidupan kota (sebagai urban) tidak pernah tetap dan karenanya dapat 
dijadikan unit analisis kajian sosiologi. 

Dalam mempelajari sosiologi perkotaan kita perlu mengetahui lokus dan 
fokus. Lokus adalah satuan unit yang akan dianalisis, sedangkan fokus adalah 
hal atau karakteristik dari lokus yang akan ditarik kesimpulan. Dalam satu 
lokus dapat dikaji banyak fokus, tergantung minat peneliti dan permasalahan 
yang berkembang. Kota sebagai city adalah lokus dalam sosiologi perkotaan, 
sedang fokusnya adalah kota sebagai urbanisme. Oleh karena itu, maka 
kajian sosiologi perkotaan berbeda dengan sosiologi keluarga atau 
pencabangan yang lain karena ia selalu akan menempatkan kota (urban) 
sebagai unit analisis untuk mendapatkan ciri-ciri kehidupan yang umum di 
suatu lokus kajian yang bernama kota (city).  

Berdasarkan batasan kajian ini maka kajian sosiologi perkotaan selalu 
berusaha membandingkan ciri-ciri kehidupan kota-kota untuk menemukan 
ciri kehidupan umum dari konsep yang disebut kota. Namun, dengan 
berkembangnya metode-metode yang bersifat kualitatif maka telah 
berkembang kajian mendalam terhadap satu kota untuk menemukan 
kompleksitas hubungan antara berbagai komponen kehidupan di dalam kota, 
seperti agama, keluarga, perdagangan, politik, dan sebagainya. 

Menurut Bardo (1982) ada 3 ciri kehidupan kota (urbanisme) yang 
menjadi pusat perhatian sosiologi perkotaan dalam melihat kota, yaitu (1) 
struktur kota; (2) gaya hidup perkotaan (urban); dan (3) organisasi sosial. 
Ketiga inti kajian sosiologi tersebut kemudian ditambah dengan penelusuran 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi (seperti perencanaan kota, 
manajemen kota, dan urban audit) dan akibat dari perkembangan pola 
tertentu (seperti kerusuhan kota, abnormalitas kehidupan, dan sebagainya). 
Adapun penjelasan lebih rinci dan sistematis akan dipelajari dalam modul ini. 
 
F.  METODE DAN REFERENSI PENELITIAN SOSIOLOGI 

PERKOTAAN  
 
Kini di kota-kota beragam masalah muncul, karena itu perlu metode 

penelitian untuk melakukan analisis permasalahan perkotaan tersebut.  Di 
satu sisi, kota-kota lenyap ke dalam masyarakat urban. Di sisi lain, masih 
terdapatnya perkelompokkan raksasa dan kota-kota utama Asia Tenggara 
seperti Bangkok, Manila, dan Jakarta. Lalu ada pula negara kota seperti 
Singapura dan kota yang sedang surut seperti Rangoon. Jadi, tidak ada satu 
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definisi yang bisa mencakup seluruh pola yang berlainan ini. Bahkan untuk 
mendapatkan variabel-variabel yang berlaku umum bagi semua kota pun 
sulit.  

Untuk melakukan penelitian sosiologi perkotaan langkah yang harus 
dilalui adalah pertama merumuskan masalah, kedua meninjau kepustakaan, 
ketiga merumuskan hipotesis, keempat merencanakan desain penelitian atau 
kerangka pikir, kelima mengumpulkan data, keenam menganalisis data, 
ketujuh menarik kesimpulan. 

Dengan ketujuh langkah tersebut di atas, lengkaplah suatu studi peneliti, 
akan tetapi suatu penemuan penelitian barulah kukuh setelah melalui 
pengulangan. Sebagian besar ahli menyebutkan, hanya melalui berbagai 
pengukuhan suatu kesimpulan penelitian dapat diterima sebagian besar secara 
umum (Horton & Hunt, 1984: 10-12; Bagong Suyanto & Sutinah, 2005; 
Bambang Prasetyo & Lina Miftahul Janah, 2005). 

Selain langkah langkah di atas yang harus dilalui dalam penelitian 
sosiologi perkotaan masih perlu memperhatikan referensi yang digunakan 
juga merujuk pada penelitian sosiologi perkotaan. Tokoh-tokoh besar 
sosiologi sudah melakukan penelitian dengan perkotaan sebagai unit 
analisisnya seperti Max Weber, Karl Marx dan Emile Durkheim. Selanjutnya 
telah banyak penelitian-penelitian yang mengacu pada permasalahan yang 
ada di perkotaan. Berikut ini adalah contoh penelusuran referensi penelitian 
yang terkait dengan kajian sosiologi perkotaan.  

 Tabel 1.1. Penelusuran Referensi dan Hasil Penelitian  
No Penulis, Tahun Terbit, & Judul Hasil Penelitian 
1 Hans Dieter Evers (1993) The Information of the Informal Sector in Indonesia: Social and Political Consequences 

Mobilitas dari sektor informal dan formal cenderung meningkat dan ini mengindikasikan peningkatan dinamika sektor informal dan transformasi masyarakat secara keseluruhan. 
2 Allison J Murray (1994) Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta Akibat pembangunan fisik kota yang kurang memperhatikan aspek sosial budaya serta kurang memperhatikan aspek pemerataan mengakibatkan urbanisasi secara besar-besaran. 
3 L Jellinek (1995) Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta 

Akibat urbanisasi yang sudah tidak terbendung lagi, seluruh perkampungan di Jakarta dipenuhi oleh kaum urban.  
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No Penulis, Tahun Terbit, & Judul Hasil Penelitian 
4 Ramlan Surbakti (1997) Sektor Ekonomi Informal Menghindar 

dari Realitas 
Sektor informal sebagai representasi fenomena pengangguran tersembunyi 
(disguised unemployment) 

5 Ali Ahsan Mustofa (1998) Transformasi Sosial di Sektor Informal Perkotaan 
Aktivitas pedagang kaki lima dimungkinkan terjadinya mobilitas vertikal pada peningkatan taraf hidup sehingga kegiatan sektor informal bukan lagi sekadar aktivitas untuk bertahan hidup. 

6 Chris Manning & Tukiran (2001) Struktur Pekerjaan, Sektor Informal dan Kemiskinan di Kota: Sebuah Studi Kasus di Diraprajan, Yogyakarta 
 

Peningkatan sektor informal di kota sebagai akibat peningkatan jumlah pengangguran dan lambannya pertumbuhan sektor formal, serta 
terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya pendapatan di desa. 

7 Merlyna Lim and Rita Padawangi (2008) Contesting Alun-Alun jaringan aktor yang terlibat dalam 
transformasi dari Masjid Raya (Grand 
Masjid) dan alun-alun (tradisional Jawa 
alun kota pusat) di Bandung. 

8 Raudhatul Jannah (2012) Jember Fashion Carnival: Konstruksi Identitas dalam Masyarakat Jaringan  
Pembentukan identitas kota melalui karnaval fashion dalam masyarakat jaringan di kota Jember. 

9 Rochman Achwan (2014) Industri Kreatif Fashion di Bandung dan Bali 
Dinamika jaringan sosial di arena industri fashion dalam perkembangan industri kreatif di kota Bandung dan Bali. 

10 Drajat Tri Kartono (2015) 
Krisis Sosial Kultural Dalam Perubahan Identitas Bangsa  

Perubahan identitas dalam intervensi 
globalisasi pada daerah-daerah terpaan pariwisata dunia, perkantoran internasional, dan pemasok tenaga kerja internasional.  

 
Di samping bahan-bahan referensi yang berbentuk dokumen hasil 

penelitian seperti tersebut di atas, Anda juga bisa mengunjungi situs 
worldbank, selain itu bisa juga mengunjungi situs www.commurb.org. Situs 
ini adalah milik sosiologi perkotaan yang terkenal, yaitu Louise Mumford 
Center. Situs ini berisi bahasan tentang community dan urban sociology. Di 
dalam situs ini ada jurnal, link-link penting, dan foto-foto fenomena 
perkotaan.  
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Cobalah Anda membuat suatu perumusan masalah tentang kajian 
sosiologi perkotaan berdasarkan observasi yang bisa Anda temukan. Pertama 
kali buatlah asumsi dasar mengapa hal tersebut menarik untuk dikaji. 
Selanjutnya, buatlah laporan singkat dan sederhana tentang permasalahan 
tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kepekaan anda dalam 
melihat fenomena sosial yang terjadi di sekitar Anda. 
 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 
 Coba Anda lakukan identifikasi tentang permasalahan-permasalahan 
perkotaan yang Anda amati. Permasalahan apa yang paling menonjol, dan 
menarik perhatian Anda. Dalam membuat laporan coba Anda deskripsikan 
kondisi ideal dan kondisi faktual pada umumnya di kota tersebut. Gap antara 
kondisi ideal dan kondisi faktual tersebut merupakan permasalahan yang 
sepatutnya Anda angkat dalam kajian sosiologi perkotaan.  
  
 

 
Kota merupakan suatu kawasan yang biasanya memiliki ciri-ciri 

jumlah penduduk yang relatif padat dibanding kawasan sekitarnya, 
hubungan kekerabatan kemasyarakatannya longgar, penduduknya 
memiliki berbagai ragam profesi yang bersifat nonagraris, terdapat 
berbagai macam fasilitas umum yang relatif beragam dan modern 
dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Bagi sosiologi, kota tidak dapat 
didefinisikan begitu saja, aspek interaksi sosial terhadap yang lain 
(sesama manusia, kelembagaan, alam dan bangunan fisik) dan proses 
terjadi dalam kota lebih menjadi pusat perhatian. Hal ini perlu adanya 
pembedaan antara kota sebagai city (dilihat dari fisik) dan kota sebagai 
urban (kehidupan sosial perkotaan). Sosiologi perkotaan adalah ilmu 
yang mempelajari interaksi manusia yang satu dengan yang lain, baik 
dalam lingkup individu maupun kelompok masyarakat dalam kawasan 
kota yang sarat dengan bentukan terbangun, di mana kota menyerupai 

 
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakanlah latihan berikut!  
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suatu sistem, saling berkaitan dan berpengaruh. Oleh karena itu, 
pentingnya suatu metode penelitian ilmiah. Karena kota-kota masa kini 
menimbulkan masalah yang amat sulit dalam menganalisisnya. Referensi 
penelitian Sosiologi perkotaan dapat ditelusuri dari hasil penelitian 
sebelumnya dan juga dari situs-situs perkotaan di internet. 

 
  
   

1) Suatu penelitian adalah studi sosiologi perkotaan dilihat dari... 
A. lokasi studinya di kota besar 
B. penelitinya lahir di kota  
C. responden atau informannya orang yang lahir di kota 
D. kajiannya tentang kehidupan sosial di perkotaan 

 
2) Penelitian Max Weber tentang kota, terkait dengan, kecuali ... 

A. perbandingan kota-kota secara global 
B. mempelajari tentang hubungan kota dan desa 
C. pengaruh negara dalam perkembangan kota 
D. gaya hidup di perkotaan 

 
3) Metode penelitian dalam sosiologi perkotaan harus dilakukan dengan 

tahap... 
A. sebagaimana tahapan penelitian yang sudah biasa dipakai dalam 

dunia akademik 
B. tidak perlu mengikuti tahapan penelitian yang sudah biasa dipakai 

dalam dunia akademik 
C. karena sifatnya khusus sosiologi perkotaan maka tidak perlu 

memakai metode penelitian sosial  
D. karena yang dikaji adalah kota, maka baru valid kalau mendapat izin 

pemerintah kota 
 
4) Ahli yang penelitiannya dapat diacu dalam penelitian sosiologi 

perkotaan adalah sebagai berikut, kecuali... 
A. Ibnu Khaldun 
B. Manuel Castell 
C. Max Weber 
D. William J. Good 

 
 

 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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5) Unit analisis dalam penelitian Sosiologi perkotaan adalah... 
A. Individu 
B. Keluarga 
C. Kelompok 
D. Kota 

 
6) Berikut ini yang menjadi focus dan lokus penelitian perkotaan adalah...  

A. fokus urbannya, locusnya city 
B. fokusnya city, locusnya city 
C. lokusnya city, fokusnya city 
D. lokusnya urban, fokusnya city 

 
7) Pengertian kota sebagai urban dapat dilihat dari ... 

A. gaya arsitektur kota 
B. simbol kota 
C. kehidupan sosial perkotaan 
D. bangunan fisik 

 
8) Menurut Bardo (1982) ada 3 ciri kehidupan kota (urbanisme) yang 

menjadi pusat perhatian sosiologi perkotaan dalam melihat kota, adalah 
sebagai berikut, kecuali ... 
A. struktur kota  
B. gaya hidup perkotaan (urban) 
C. organisasi sosial 
D. urbanisasi 

 
9) Ciri fisik kota yang nampak dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk 

kota. Kota yang memiliki jumlah penduduk 800.000 lebih disebut ...  
A. metropolis 
B. megapolis 
C. kota medium 
D. kota besar 

 
10) Perkembangan kota industri ditandai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya ilmu pengetahuan memiliki 
ciri ... 
A. percaya pada mitos dan dongeng 
B. penggunaan bahasa 
C. pemikiran yang mengarah pada rasionalitas 
D. tumbuhnya pusat-pusat industri 
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Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1. 
 

 
 
 
 
Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 
                                          70 -  79%  = cukup 
                                               < 70%  = kurang 
 
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
 

 

Tingkat penguasaan = Jumlah Jawaban yang Benar 100%Jumlah Soal   
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 Tipologi Sosiologi Perkotaan   
A. DIFERENSIASI SOSIAL 
 
1. Pengertian Diferensiasi Sosial 

Dalam lingkungan masyarakat, kita melihat bahwa ada pembedaan yang 
berlaku dan diterima secara luas oleh masyarakat. Di sekitar kita ada orang 
yang menempati jabatan tinggi seperti gubernur dan wali kota dan jabatan 
rendah seperti camat dan lurah. Di RT atau RW kita ada orang kaya, orang 
biasa saja, dan ada orang miskin. Perbedaan ras, suku, agama, pendidikan, 
jenis kelamin, usia, kemampuan, tinggi badan, cakep, jelek, dan sebagainya 
juga membedakan manusia yang satu dengan yang lain. Beragamnya orang 
yang ada di suatu lingkungan akan memunculkan stratifikasi dan kelompok 
sosial (pengkelasan) atau diferensiasi sosial (pembedaan). Di lingkungan 
masyarakat perkotaan juga terdapat diferensiasi sosial. Hal yang terlihat 
sangat mencolok adalah perbedaan tingkat ekonomi dan status sosial 
masyarakat. 

 Diferensiasi sosial adalah pengkelasan/penggolongan/pembagian 
masyarakat secara horizontal atau sejajar. Sebagai contoh pembedaan agama 
di mana orang yang beragama Islam tingkatannya sama dengan pemeluk 
agama lain seperti agama Konghucu, Budha, Hindu, Katolik dan Kristen 
Protestan.  
2. Bentuk-bentuk Diferensiasi Sosial 

Pengelompokan masyarakat membentuk delapan kriteria diferensiasi 
sosial, antara lain sebagai berikut. 

 
a. Diferensiasi ras 

Ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan 
yang sama. Diferensiasi ras adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan 
ciri-ciri fisiknya. 

Secara garis besar manusia terbagi ke dalam ras-ras sebagai berikut. 
1) Menurut A.L. Krober 

(a) Austroloid, mencakup penduduk asli Australia (Aborigin). 
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(b) Mongoloid: Asiatik Mongoloid (Asia Utara, Asia Tengah dan Asia 
Timur), Malayan Mongoloid (Asia Tenggara dan Penduduk Asli 
Taiwan), American Mongoloid (Penduduk asli Amerika). 

(c) Kaukasoid meliputi Nordic (Eropa Utara, sekitar Laut Baltik), 
Alpine (Eropa Tengah dan Eropa Timur), Mediterania (sekitar Laut 
Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab), Indic (Pakistan, India, 
Bangladesh, Sri Langka). 

(d) Negroid meliputi African Negroid (Benua Afrika), Negrito (Afrika 
Tengah, Semenanjung Malaya yang dikenal dengan brintik nama 
orang semang, Filipina) Malanesian (Irian, Melanesia). 

(e) Ras-ras Khusus atau yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 
empat ras pokok di atas, yaitu Bushman di gurun Kalahari, Afrika 
Selatan, Veddoid di pedalaman Sri Langka dan Sulawesi Selatan, 
Polynesian di kepulauan Micronesia, dan Polinesia, Ainu di pulau 
Hokkaido dan Karafuto Jepang. 

2) Menurut Ralph Linton 
(a) Mongoloid 
 Dengan ciri ciri Kulit kuning sampai sawo matang, rambut lurus, 

bulu badan sedikit, mata sipit (Asia Mongoloid). 
(b) Kaukasoid 
 Dengan ciri-ciri hidung mancung, kulit putih, rambut pirang sampai 

cokelat kepirang kehitaman, kelopak mata lurus  
(c) Negroid 
 Dengan ciri-ciri rambut keriting, kulit hitam, bibir tebal, kelopak 

mata lurus; 
 Indonesia dihuni oleh bermacam-macam sub ras, antara lain negrito, 

yaitu suku Semang di Semenanjung Malaya dan sekitarnya, 
Veddoid, suku Sakai di Riau, Kubu di Sumatra Selatan, Toala dan 
Tomuna di Sulawesi, Neo Melanosoid, kepulauan Kei dan Aru, 
Melayu Tua (Proto Melayu), orang Batak, Toraja dan Dayak, 
Melayu Muda (Deutro Melayu), orang Aceh, Minang, 
Bugis/Makassar. 

 
b. Diferensiasi suku bangsa (etnis) 

Menurut Hassan Shadily MA, suku bangsa atau etnis adalah segolongan 
rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Diferensiasi 
suku bangsa merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis 
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yang sama, seperti ras, namun suku bangsa memiliki kesamaan budaya, yaitu 
ciri fisik, bahasa daerah, kesenian, adat-istiadat. 

Suku bangsa yang ada di Indonesia adalah Aceh, Batak, Minangkabau, 
Bengkulu, Jambi, Palembang, Melayu, Sunda, Jawa, Tengger, Dayak, Banjar, 
Bugis, Toraja, Minahasa, Toli-Toli, Makassar, Bolaang-Mongondow, 
Gorontalo, di Kepulauan Nusa Tenggara: Bali, Bima Lombok, Flores, Timor, 
Rote, Ternate, Tidore, Dani Asmat. 
 
c. Diferensiasi klen (Clan) 

Klan/kerabat luas/keluarga besar. Klan merupakan kesatuan keturunan 
(genealogis), kesatuan kepercayaan (religiomagis) dan kesatuan adat 
(tradisi). Klan adalah sistem sosial berdasarkan ikatan darah atau keturunan 
yang sama umumnya terjadi di masyarakat unilateral baik melalui garis ayah 
(patrilineal) atau ibu (matrilineal). 
 
d. Diferensiasi agama 

Diferensiasi agama adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan 
agama/kepercayaannya. 
1) Komponen-komponen agama, yaitu emosi keagamaan, sistem 

keyakinan, upacara keagamaan, tempat ibadah, dan umat. 
2) Agama dan masyarakat 
 Dalam perkembangan agama mempengaruhi masyarakat begitu juga 

masyarakat mempengaruhi agama. 
 
e. Diferensiasi profesi (pekerjaan) 

Diferensiasi profesi adalah pengelompokan masyarakat atas dasar jenis 
pekerjaan atau profesinya. Profesi biasanya berkaitan dengan keterampilan 
khusus. Misal profesi guru memerlukan keterampilan khusus, seperti pandai 
berbicara, bisa membimbing, sabar, dan sebagainya.  
 
f. Diferensiasi jenis kelamin 

Jenis kelamin merupakan kategori dalam masyarakat yang didasarkan 
pada perbedaan seks atau jenis kelamin (perbedaan biologis). Perbedaan 
biologis ini dapat kita lihat dari struktur organ reproduksi, bentuk tubuh, 
suara, dan sebagainya. Atas dasar itu maka ada kelompok laki-laki/pria dan 
kelompok wanita/perempuan.  
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g. Diferensiasi asal daerah 
Diferensiasi ini merupakan pengelompokan manusia berdasarkan asal 

daerah atau tempat tinggalnya, desa atau kota.   
h. Diferensiasi partai 

Diferensiasi partai adalah perbedaan masyarakat dalam kegiatannya 
mengatur kekuasaan negara, yang berupa kesatuan-kesatuan sosial, seasas, 
seideologi, dan sealiran. 
 
B. KLASIFIKASI WILAYAH PERKOTAAN 
 
1. Klasifikasi Kota 

Hal pertama yang akan kita bahas adalah klasifikasi kota berdasarkan 
karakter fungsinya. Mulai dari fungsi pusat perdagangan, pusat industri, pusat 
pemerintahan dan pusat kebudayaan. Dalam perkembangan kehidupannya, 
sesuatu kota dapat saja mengalami perubahan fungsi dari suatu fungsi 
tertentu menjadi fungsi yang lain. Berikut klasifikasi kota berdasarkan 
fungsinya menurut beberapa sarjana:   
a. Klasifikasi kota berdasarkan fungsinya menurut Gist, N.P dan Halbert, 

L.A. 
1) Kota berfungsi sebagai kota industri. 
 Dalam kota ini, kegiatan industri merupakan kegiatan yang menonjol 

dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan bukan industri. Pengertian 
industri itu meliputi berbagai jenis kegiatan antara lain berdasarkan 
jenisnya (industri primer, industri sekunder, dan industri tersier) 
berdasarkan produksinya (industri kapal terbang, industri kapal laut, 
mainan anak-anak dan lain-lain).  

2) Kota berfungsi sebagai pusat perdagangan. 
 Kota-kota perdagangan yang besar biasanya merupakan kota-kota 

pelabuhan. Hal ini disebabkan karena kota yang bersangkutan 
mempunyai kemungkinan beraktivitas jauh lebih besar daripada kota-
kota lain yang bukan pelabuhan, terutama ditinjau dari pintu gerbang 
transportasinya. Contoh kota perdagangan bertaraf internasional, yaitu 
New York, Bombay, Hongkong, London, dan sebagainya. 
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3) Kota berfungsi sebagai pusat politik. 
 Sebelum Eropa Barat dilanda revolusi industri, sebenarnya kota-kota 

yang ada pada saat itu merupakan kota pemerintahan. Karena ada 
perubahan situasi di mana muncul penemuan-penemuan baru di bidang 
teknologi, maka beberapa kota yang semula berfungsi sebagai pusat 
pemerintahan kemudian berubah menjadi kota-kota sebagai pusat 
perdagangan dan industri. Contohnya kota Jakarta.  

4) Kota berfungsi sebagai pusat kebudayaan. 
 Dalam hal ini potensi kulturalnya kelihatan menonjol dibanding dengan 

fungsi-fungsi lain yang ada. Contohnya Kota Yogyakarta, dapat 
dianggap menonjol di bidang pendidikannya dan juga mengenai kegiatan 
kebudayaannya. 

5) Kota berfungsi sebagai pusat rekreasi atau kesehatan. 
 Suatu kota akan mempunyai fungsi sebagai tempat rekreasi ataupun 

kesehatan, apabila pada kota tersebut mempunyai kondisi-kondisi 
tertentu yang mampu menarik pendatang-pendatang untuk menikmati 
keindahan atau kenyamanan tertentu yang ada pada kota tersebut. Kota-
kota seperti ini antara lain kota Palmbeach dan Denpasar di pulau Bali.  

6) Kota yang tidak mempunyai fungsi tertentu yang menonjol. 
 Kota-kota yang tidak mempunyai fungsi tertentu yang menonjol, 

biasanya baru merupakan kota-kota yang masih sangat muda usia 
pertumbuhannya atau kota-kota kecil. Kota-kota yang seperti itu 
fungsinya masih tergantung dari kota lain yang lebih besar.  

 
b. Kota berdasarkan karakteristik fisikalnya menurut Taylor, Griffith yang 

lebih menekankan pada unsur “site”nya 
 Kota acropolis yang didirikan di atas perbukitan seperti Athena dan 

Roma. Kota yang didirikan di daerah cruesta dan mountain corridors. 
Kota yang berada pada passes. Kemudian kota yang terletak pada passes 
yang besar atau disebut gates lalu kota yang terletak pada plateuau, 
eroded dome, fiords, rias, meander sungai, teras sungai, delta sungai, 
alluvial cone/fan, sekitar danau, dataran rendah, daerah padang pasir 
atau pada lembah-lembah. Lalu Kota-kota yang adanya disebabkan oleh 
adanya air terjun. Kota yang disebut sebagai clearing towns karena 
terbentuknya kota tersebut sebagai akibat adanya pembukaan hutan, 
sehingga lokasinya relatif masih sangat terpencil. 
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c. Kota berdasarkan fisikalnya menurut Nelson, R.L yang menekankan 
pada segi morfologinya: 

1) Kota yang berbentuk bujur sangkar (The squarecities) 
 Kota ini biasanya merupakan kota yang terbentuk karena adanya 

kegiatan yang relatif seragam dan biasanya sangat dipengaruhi oleh 
kegiatan pertanian. Pasar induk, biasanya betul-betul terletak di bagian 
tengah dari kota lalu daerah permukiman yang ada akan berkembang di 
sisi-sisinya ke segala jurusan, maka bentuk/morfologi kotanya akan 
berbentuk bujur sangkar atau sedikit membulat. Contoh kota ini adalah 
Kota Yogyakarta. 

2) Kota yang berbentuk empat persegi panjang (The Rectangular cities) 
 Kota-kota yang berbentuk empat persegi panjang ini, pada garis 

besarnya sama dengan kota yang berbentuk bujur sangkar hanya saja 
pada kedua sisinya yang lain terdapat hambatan alami (gurun pasir, laut, 
dan lainnya) yang sangat mengganggu kesempatan zona-zona kota yang 
ada untuk berkembang ke samping. 

3) Kota yang berbentuk seperti kipas (The Fan Shapd cities) 
 Pada kota-kota seperti ini, biasanya pusat kota terletak pada daerah 

pinggiran. Oleh karena sebab-sebab tertentu, perluasan fisikal kotanya 
hanya berjalan pada sisi-sisi tertentu saja. Pada umumnya, kota-kota 
pelabuhan yang mempunyai bentuk kipas adalah merupakan kota-kota 
pelabuhan yang mempunyai latar belakang topografi yang relatif datar 
dan tidak mempunyai hambatan fisikal yang lain. Sebagai contoh nyata 
adalah kota Semarang. 

 
d. Kota berdasarkan karakteristik pertumbuhannya menurut Houston, JM 
1) Stadium pembentukan inti kota (nuclear phase) 
 Stadium ini merupakan tahap pembentukan apa yang kemudian dikenal 

dengan istilah CBD (Central Bussiness District). Pada masa ini baru 
dirintis pembangunan gedung-gedung utama sebagai penggerak kegiatan 
yang ada dan yang baru mulai meningkat.  

2) Stadium formatif (formative phase) 
 Tahap ini mulai menunjukkan ciri-cirinya yang berbeda dengan tahap 

yang pertama pada abad 19. Hal ini timbul sebagai akibat adanya 
revolusi industri yang meledak di kawasan Eropa Barat. Perkembangan 
industri pada saat itu mulai meluas dan perkembangan teknologi juga 
merasuk ke sektor-sektor lain seperti sektor transportasi dan komunikasi 
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serta perdagangan. Makin majunya sektor industri, transportasi, serta 
kegiatan perdagangan mengakibatkan meluasnya dan makin 
kompleksnya keadaan pabrik-pabrik serta keadaan perumahan- 
perumahan kota. Penambahan areal untuk kegiatan-kegiatan tersebut 
beserta aspek-aspeknya paling banyak terjadi pada daerah-daerah yang 
mempunyai derajat aksesibilitas yang tinggi. 

3) Stadium modern (modern phase) 
 Stadium ini mulai terlihat pada abad ke 20, sejalan dengan semakin 

majunya perkembangan teknologi. Sebagian penduduk kota mulai 
memilih hidup keluar pada pinggiran kota karena kota sudah semakin 
padat dengan bangunan, lalu lintas dan mulai hilang lahan hijau. Hal 
inilah yang kemudian diketahui sebagai latar belakang munculnya kota-
kota satelit (sub-urb). Dalam pendekatan dinamika (dynamic approach), 
gejala tersebut di atas digolongkan sebagai suatu kekuatan yang disebut 
sebagai centrifugal forces (Barlow M.H dan Newton R.G 1971). 

 
e. Klasifikasi kota berdasarkan dinamika fungsionalnya menurut Taylor, 

Griffith 
1) Tahap infantil (the infantile stage) 
 Pada tahap ini belum terlihat adanya pemilahan yang jelas mengenai 

daerah-daerah permukiman dengan daerah-daerah perdagangan, atau 
daerah tertentu. 

2) Tahap juvenil (the juvenil stage) 
 Pada tahap ini mulai terlihat adanya proses pengelompokan pertokoan 

pada bagian-bagian kota tertentu dan daerah dengan karakteristik khusus. 
3) Tahap dewasa 
 Pada tahap ini mulai terlihat gejala-gejala segregasi fungsi-fungsi 

(pemisahan fungsi-fungsi dan kemudian mengelompok). Kelas 
permukiman yang jelek terlihat dengan jelas perbedaannya dengan kelas 
permukiman yang lebih baik.  

4) Tahap ketuaan (the senile stage) 
 Tahap ini ditandai oleh adanya pertumbuhan yang terhenti (cessation of 

growth), kemunduran dari beberapa distrik dan kesejahteraan ekonomi 
penduduknya menunjukkan gejala-gejala penurunan.   
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f. Klasifikasi kota berdasar atas kondisi tekniko-kulturalnya menurut 
Mumford, Lewis, yaitu berikut ini. 

1) Fase eoteknikal (Eothecnic phase) 
 Pada fase ini, sesuatu permukiman (Settlement) ditandai oleh adanya 

penggunaan angin, air dan bahan bakar dari kayu sebagai sumber tenaga. 
2) Fase paleoteknikal (Paleotechnical phase) 
 Pada fase ini telah terlihat adanya kemajuan dalam penggunaan sumber-

sumber energi. Tambang biji besi dan batubara mendominasi keadaan 
perekonomian yang ada. 

3) Fase neoteknik (Neotechnic phase) 
 Perkembangan kota ini ditandai dengan mulai digunakannya tenaga 

listrik sebagai sumber energi. Di samping itu, ditandai pula oleh makin 
meluasnya penggunaan alat komunikasi.  

4) Fase Bioteknik (Biotechnic phase) 
 Dalam fase ini, peradaban manusia (civilization) dan segala 

pertimbangan/tindakan manusia selalu ditinjau dari matrabiologis dalam 
skala yang lebih luas konteksnya dibandingkan dengan pertimbangan-
pertimbangan fisikal semata.  

g. Klasifikasi kota berdasarkan atas pertumbuhan kota dari matra sosio-
kultural menurut Lewis Mumford, yaitu berikut ini. 

1) Eopolis stage (fase eopolis) 
 Dalam tahap ini, dicerminkan oleh adanya village community yang 

makin maju, walaupun kondisi kehidupannya masih didasarkan pada 
kegiatan pertanian, pertambangan, dan perikanan. 

2) Polis stage (fase polis) 
 Tahap ini, ditandai oleh adanya/munculnya pasar yang cukup besar, dan 

sementara itu beberapa kegiatan industri yang cukup besar mulai 
bermunculan di sana-sini. Pengaruh industri-industri tersebut dapat 
dikatakan masih terbatas. Penampakan kekotaan yang ada sudah jelas 
terlihat walaupun masih dalam skala yang kecil. 

3) Metropolis stage (fase metropolis) 
 Dalam tahap ini penampakan kekotaannya sudah mulai bertambah besar. 

Fungsi-fungsi perkotaannya terlihat mendominasi kota-kota kecil lainnya 
yang berada di sekitar kota tersebut dan daerah-daerah perdesaannya. 
Spesialisasi fungsi mulai nampak. Pada kota yang besar seperti kota 
Jakarta atau Surabaya hal ini sangat jelas terlihat. 
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4) Megapolis stage (fase megapolis) 
 Tahap ini ditandai oleh adanya tingkah laku manusia yang hanya 

berorientasi pada materi saja, standarisasi produksi lebih diutamakan 
daripada usaha-usaha kerajinan tangan, ukuran lebih diutamakan 
daripada bentuk, dan sementara itu kehidupan birokrasi yang sangat 
kacau. 

5) Tyrannopolis stage (fase tiranopolis) 
 Pada tahap ini, ukuran/tolok ukur budaya adalah apa-apa yang tampak 

saja. Masalah uang/materi dan ketidakacuhan mengenai segala aspek 
kehidupan mewarnai tingkah laku penduduknya. Sementara itu, kondisi 
perdagangan yang ada mulai menunjukkan gejala-gejala depresi, walau 
perkembangannya sendiri tidak seluruhnya menurun. 

6) Nekropolis stage (fase nekropolis) 
 Tahap ini juga disebut sebagai suatu keadaan kota yang mati (the city of 

death). Hal ini disebabkan karena adanya peperangan, kelaparan atau 
penyakit/wabah yang melanda kota tersebut dengan hebat. Keadaan ini 
mengakibatkan timbulnya kemunduran pelayanan kota seperti ini 
menunjukkan gejala-gejala kehancurannya. 

 Gambar kota metropolis di Indonesia, yaitu Jakarta:    
 
 
 
 

 
                  Gambar 1.3a.               Gambar 1.3b.                                 Pusat Kota                                   Permukiman Pinggir Kota  

5.  Segregasi Kota 
Masyarakat perkotaan umumnya bersifat majemuk, terutama di kota-

kota besar. Majemuk di sini dapat berupa suku bangsa, tingkat 
sosial/ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dua hal yang perlu diperhatikan 
dalam pembinaan masyarakat perkotaan adalah adanya keterbukaan kota 
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berupa perencanaan dan manajemen pemerintah kota yang dibuat dengan 
pemberian tanggung jawab dan wewenang tertentu bagi masyarakat di 
wilayahnya masing-masing. Hal lain adalah pemerintah kota yang partisipatif 
untuk mengkoordinasikan pemerintah daerah, organisasi sosial masyarakat 
(ormas dan LSM), dan pihak swasta untuk menjamin demokratisasi 
pemerintahan kota. Unsur pokok masyarakat perkotaan yang patut mendapat 
perhatian lebih adalah permasalahan sosial, kepemimpinan kota, modal 
sosial, segregasi ruang, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 

Segregasi ruang adalah persoalan lain dalam masyarakat kota. Segregasi 
ruang adalah fenomena pengelompokan ruang perkotaan berdasarkan batas-
batas sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan terutama oleh akumulasi 
masalah sosial di atas. Dianjurkan di sini agar segregasi ruang diatasi 
perlahan-lahan dengan pengembangan organisasi berbasis masyarakat (LSM) 
yang diharapkan berpengaruh baik untuk mengatasi gejala pengelompokan 
dalam masyarakat. 

Tata ruang perkotaan yang baik mampu mencegah terjadinya segregasi 
kota dengan tata ruang yang memungkinkan integrasi yang baik antar 
kelompok sosio-ekonomi. Sekolah, pasar, perkantoran, pabrik, permukiman, 
dan tempat-tempat yang memungkinkan terjalinnya komunikasi antar 
anggota masyarakat, harus tertata baik agar segregasi kota dapat diatasi. 
Contoh segregasi ras pada kota-kota kolonial. 

Berawal dari Bandung, kota bentukan Belanda, di sanalah ilmu arsitektur 
berkiblat. Pemerintah kolonial tidak setengah-setengah, mereka perlu pula 
untuk mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari Belanda. Perlu pula untuk 
membuat sebuah gedung megah bergaya Eclectic, pencampuran antara gaya 
pribumi dengan kolonial. Megah, super, dan besar untuk zaman itu, dengan 
ruang-ruang kelas yang sama misinya dengan ruang-ruang kantor gedung 
yang lain, kekuasaan kolonial di Hindia Belanda yang tidak terbatas. Dari 
ruang kelas yang berlangit-langit tinggilah, semua kebijakan tentang 
kekuasaan kolonial dibentuk dan dirumuskan. Semua informasi yang masuk 
melalui dinding-dinding tebal anti meriam diolah secara seksama dengan 
pengetahuan-pengetahuan paling tinggi. Untuk berjangka pendek jelas 
kekuasaan ekonomi, politik, dan militer untuk jangka panjang, lebih miris 
lagi, sebuah kekuasaan pendidikan atas nama Ethics, politik balas budi. 
Sejatinya tidak pernah ada Indonesian Architecture saat itu. Artinya, tidak 
ada proses penciptaan dan perumusan arsitektur yang berpihak bagi pribumi, 
baik ideologi, gaya, ekonomi, dan kepentingan. Semua ilmu arsitektur 
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diimpor langsung dari barat, saat semua sedang tergila-gila dengan 
Klasisisme, De Stijl, dan Meneer Berlage. Orientasi pada fungsi menjadi 
acuan yang penting dalam arsitektur. Ideologi arsitektur modern dibawa ke 
Hindia Belanda. 

Dalam sebuah fungsi tentunya mengandung sebuah atau beberapa buah 
kepentingan. Le Corbusier dengan semangat revolusionernya untuk 
kesamaan hak berganti rupa dengan semangat kolonialisme untuk 
kelanggengan penjajahan di Hindia Belanda. Lebih merupakan Fasisme yang 
serupa pada rejim Nazi di Jerman daripada Art Deco. Semua persepsi yang 
buruk tentang kolonialisme dibungkus rapi dengan gaya-gaya teknis 
spektakuler seperti garis, massa, dan ruang, menjadikan bangunan kolonial 
sebagai salah satu sasaran amuk massa pribumi saat revolusi kemerdekaan. 
Memori kolektif yang menyiksa dan mendendam. Dari pengetahuan yang 
mendalam tentang pribumi, pemerintah kolonial menjadi paham pluralitas 
dari masyarakat pribumi sehingga perlu untuk membedakannya dan 
menjadikan perbedaan. Berangkat dari kebijakan rasis yang 
mempermasalahkan perbedaan, penetrasi kolonial pada tata kota 
direncanakan dan diimplementasikan. Fungsi-fungsi yang membagi 
masyarakat pada kelas tertentu dengan hak dan kewajiban yang timpang 
diperagakan. 

Pembentukan ruang-ruang kota baru menjadi salah satu perang yang 
tidak berdarah, tetapi secara kontinu dan sistematis pemerintah kolonial 
berbuat untuk menguasainya.  

Pemerintah Kolonial, Timur Jauh, dan Pribumi adalah kelas-kelas pada 
negara kolonial beserta kemampuannya masing-masing yang telah dikontrol 
dengan ketat. Ada parameter sepihak bagi etnis dengan kelas yang telah 
ditentukan dan itu yang menentukan bagaimana dengan cara apa bisa 
berperan. Lebih jauh lagi di mana kelas itu bisa tinggal. Pada beberapa kota, 
selalu saja kelas pemerintah kolonial menempati ruang yang legal dan 
tercantum dalam peta, Timur Jauh terkonsentrasi pada fungsi perdagangan 
dan pribumi. 

Keadilan yang berangkat pada warna kulit ini berefek domino. Banyak 
cerita lisan, bagaimana seseorang harus melewati sebuah jalan ke jalan yang 
lain dikenakan cukai jalan hanya karena dia sipit, hitam, atau beraksen 
Melayu ataupun keluarga dengan kelas tertentu harus membangun pada 
wilayah yang dialokasikan pada kelas itu pula. Kebijakan politik pemerintah 
kolonial menciptakan sebuah ruang yang asing dan tertekan. Asing karena 
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bukan merupakan kearifan lokalitas pribumi yang menekankan pada 
pluralitas dan tertekan karena penetrasinya melalui berbagai macam 
instrumen (cukai, sekolah, baju, rambut, perdagangan, dan lain-lain) yang 
sepertinya cukup remeh, tapi terkondisikan dan tanpa sadar dan sistematik. 
Instrumen-instrumen yang tercipta merupakan alat yang mengendalikan dan 
mengontrol perkembangan ruang berdasarkan kelas secara ketat. Dipilih 
pemimpin pada tiap-tiap kantong kelas yang mengabdi pada kepentingan 
pemerintahan kolonial sebagai agen kolonial yang berada pada tingkatan 
grass root. Berpengaruh, beruang, dan bersenjata, sebuah kombinasi 
sempurna. Terciptanya kantong-kantong kelas merupakan kemunduran 
kehidupan kota yang menguntungkan bagi pemerintah kolonial. Setiap 
individu yang berpindah dari ruang kota ke ruang lainnya menjadi sosok 
yang tidak sama dan dikucilkan karena identitas yang berbeda. Suatu hal 
yang aneh jika seorang Gujarat tinggal di kawasan Pecinan. Diskriminasi 
menjadi perbincangan umum yang tidak terjawab. Tanpa sadar, para pribumi 
harus berhitung-hitung tentang masalah cukai ketika hendak bepergian 
ataupun mata pemerintah kolonial yang selalu melotot melihat siapa saja 
yang diperdagangkan dan apa saja dalam pasar tradisional. Individu berkulit 
tertentu haruslah bertingkah laku dan berwatak menurut kulit tersebut. Sekian 
lama berhadapan dengan peraturan yang membatasi antarkelas, terjebaklah 
dia dalam kantong-kantong kelas tersebut. Orientasi ke dalam diri saja 
memunculkan kenangan memori pada identitas masa lalu. Bayang-bayang 
kejayaan masa lalu adalah obat manjur bagi penderitaan diskriminasi. 
Muncullah duplikasi arsitektur pada kantong-kantong etnis: Pecinan, 
Kampung Arab, Bugis, dan lain-lain yang diwujudkan semirip mungkin 
dengan fantasi kesejahteraan masa lalu. Ketidakberdayaan diungkapkan 
dengan simbol-simbol religius yang kuat dan implisit dengan bermacam-
macam mitos dan cerita lisan. Meneguhkan sekaligus menghibur. 

Ruang kota yang terkotak-kotak dalam fungsi yang rigid terpaku 
terhadap perkembangan kota secara spasial. Antara dimensi kota dengan 
perilaku para kantong kelas tidak sebanding. Seperti biasa, pemerintah 
kolonial melihat hal tersebut merupakan suatu anomali dari fungsi yang telah 
ditetapkan dan perlu untuk diperbaiki. Bahwa telah ada tatanan yang rusak 
dan dikembalikan seperti fungsi yang semula. Pijakan pada fungsi ruang-
ruang kota memudahkan pemerintah kolonial untuk menerjemahkan 
keinginannya. Kantong-kantong diskriminasi kelas akan menimbulkan 
konflik horizontal, akibat dari persepsi terkondisikan tentang hak dan 
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kewajiban antar kelas yang timpang. Persoalan sistem kota bergeser menjadi 
persoalan antar kelas. Usaha-usaha frustrasi dimulai baik secara individu 
maupun berkelompok. Sejarah mencatat beberapa kerusuhan besar akibat 
diskriminasi kelas ini yang terjadi dalam ruang kota. Cina, Arab, Gujarat, 
Jawa, Bugis, Batak, dan puluhan etnis lain dalam kota berjibaku 
memperebutkan fungsi-fungsi yang telah di-setting oleh pemerintahan 
kolonial. Tidak pernah ada pencerahan dari setiap konflik. 
 
6. Suburban 

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih menghadapi 
permasalahan besar dalam perkembangan kota-kotanya. Perkembangan 
kegiatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan 
diikuti dengan permintaan akan kebutuhan ruang atau lahan terutama untuk 
memenuhi keperluan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. 
Sebagai dampak terhadap ketersediaan lahan yang semakin terbatas, maka 
terdapat kecenderungan perkembangan kota akan bergeser ke kawasan 
perkotaan dan pinggiran atau suburban. Kawasan perkotaan dan pinggiran 
(suburban) dengan lahan yang masih luas dan harga lebih murah merupakan 
alternatif bagi berkembangnya perumahan tersebut.  

Lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kota 
akan memberikan dampak terhadap pembangunan perumahan di wilayah 
pinggiran bersifat sporadis dan tidak terpola dengan baik (urban sprawl). 
Fenomena ini mengindikasikan terjadinya ketidaksesuaian antara kegiatan 
pembangunan perkotaan dengan rencana tata ruang kota yang telah 
ditetapkan. Hal ini akan berdampak ketidakefisienan pola pelayanan 
perkotaan dan kemacetan lalu lintas.  

 
7.  Slum atau Hunian Liar 

Perkembangan lingkungan di daerah perkotaan tidak terlepas dari 
pesatnya laju pertumbuhan penduduk kota itu sendiri maupun faktor 
urbanisasi. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini 
lebih disebabkan oleh tidak seimbangnya peluang untuk mencari nafkah di 
daerah perdesaan dan perkotaan, sehingga memunculkan adanya daya tarik 
kota yang dianggap mampu menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi 
masyarakat perdesaan atau luar kota, sementara latar belakang kapasitas dan 
kemampuan para pendatang sangat marjinal.  
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Slum merupakan daerah kumuh yang tidak beraturan yang terdapat di 
kawasan perkotaan. Daerah slum biasanya ditempati oleh para pekerja yang 
berpenghasilan kurang. Gambaran daerah slum ini terlihat nyata dalam film 
yang fenomenal tahun 2008 lalu, yang meraih oscar dari berbagai macam 
kategori, yaitu slum dog millioner. Gambaran daerah slum di India ini hampir 
sama dengan daerah-daerah lain termasuk di Jakarta. 

Adapun ciri-ciri daerah slum ini adalah: 
a. dihuni oleh golongan ekonomi menengah ke bawah; 
b. jenis pekerjaan para penghuninya merupakan jenis pekerjaan yang tidak 

membutuhkan keterampilan khusus seperti pemulung, pengemis, pekerja 
serabutan; 

c. tempat tinggal sebagian besar semi permanen; 
d. kotor, jauh dari hidup sehat; 
e. emosi warga tidak stabil; 
f. tingkat kriminalitas tinggi; 
g. sanitasi sangat kurang. 

Perumahan dan permukiman liar yang muncul secara sporadis sebagai 
dampak pertumbuhan kota yang begitu pesat, cenderung menimbulkan 
permasalahan baru bagi kawasan di sekitarnya. Kompleksitas masalah 
permukiman yang antara lain ditimbulkan akibat rendahnya tingkat 
pendidikan serta tingkat sosial ekonomi, mengakibatkan kualitas hunian 
maupun lingkungan menjadi sangat kumuh, di samping umumnya memiliki 
kerawanan terhadap wabah penyakit, tindak kriminal, bencana kebakaran 
serta kerawanan sosial lainnya. Harga rumah maupun tanah yang tidak 
terjangkau oleh kaum urban mengakibatkan munculnya perumahan dan 
permukiman liar seperti di bantaran sungai, tepian rel kereta api, jalur hijau, 
bahkan di kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Penghuni liar 
atau squatter yang ada pada kawasan TPA sampah selain menyebabkan kota 
menjadi kumuh berdampak pula terhadap rusak dan hilangnya aset-aset 
pemerintah daerah yang ada di sekitarnya. Apabila hal ini tidak segera 
ditangani maka dipastikan akan menjadi “bom waktu” yang pada saatnya 
akan menimbulkan permasalahan kota yang jauh lebih besar. Dalam 
pelaksanaan sering kali Pemerintah daerah hanya menggusur masyarakat 
squatter tersebut tanpa memberikan solusi yang lebih baik buat mereka. 
Penggusuran-penggusuran yang sering dilakukan oleh pemerintah kota sering 
kali tidak menyelesaikan permasalahan, bahkan terkadang menimbulkan 
permasalahan sosial baru. Lingkungan permukiman liar di perkotaan di 
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Indonesia merupakan permasalahan yang sangat kompleks, di antaranya 
adalah permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesenjangan 
serta ketidakdisiplinan sosial maupun yang menyangkut kemampuan 
lembaga-lembaga pemerintahan Kota/Kabupaten dalam pengaturan, 
pengorganisasian spasial maupun sumber daya yang dimiliki kota sesuai 
hakikat fungsi kota. 

 
C.  STRATIFIKASI SOSIAL DI KOTA 

 
Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya 

pembedaan dan/atau pengelompokan suatu kelompok sosial (komunitas) 
secara bertingkat. Misalnya: dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata 
sedang dan strata rendah. Pembedaan dan/atau pengelompokan ini didasarkan 
pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau 
bernilai, baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, 
budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok sosial (komunitas). 
Simbol-simbol tersebut misalnya, kekayaan, pendidikan, jabatan, kesalehan 
dalam beragama, dan pekerjaan. 

Macam-macam/jenis status sosial adalah Ascribed Status, Achieved 
Status, Assigned Status. Sedangkan jenis dari stratifikasi sosial, yaitu sebagai 
berikut. 

 
1. Stratifikasi Sosial Tertutup 

Stratifikasi tertutup adalah stratifikasi di mana tiap-tiap anggota 
masyarakat tersebut tidak dapat pindah ke strata atau tingkatan sosial yang 
lebih tinggi atau lebih rendah. 

Contoh stratifikasi sosial tertutup, yaitu seperti sistem kasta di India dan 
Bali serta di Jawa ada golongan darah biru dan golongan rakyat biasa. Tidak 
mungkin anak keturunan orang biasa, seperti petani miskin bisa menjadi 
keturunan ningrat/bangsawan darah biru. 
 
2. Stratifikasi Sosial Terbuka 

Stratifikasi sosial terbuka adalah sistem stratifikasi di mana setiap 
anggota masyarakatnya dapat berpindah-pindah dari satu strata/tingkatan 
yang satu ke tingkatan yang lain. 

Misalnya seperti tingkat pendidikan, kekayaan, jabatan, kekuasaan dan 
sebagainya. Seseorang yang tadinya miskin dan bodoh bisa mengubah 
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penampilan serta strata sosialnya menjadi lebih tinggi karena berupaya sekuat 
tenaga untuk mengubah diri menjadi lebih baik dengan sekolah, kuliah, 
kursus dan menguasai banyak keterampilan sehingga dia mendapatkan 
pekerjaan tingkat tinggi dengan bayaran/penghasilan yang tinggi. 
 
a. Dimensi stratifikasi sosial 

Dimensi distribusi sumber daya diteorikan oleh Gerhard Lensky, di 
mana ada strata tuan tanah, strata petani bebas, strata pedagang, strata 
pegawai, strata petani, strata pengrajin, strata pengangguran, dan strata 
pengemis. Dimensi ini pada awalnya diberlakukan pada masyarakat 
praindustri di mana sistem stratifikasi sosialnya belum sekompleks 
masyarakat industri. Ada tujuh dimensi stratifikasi sosial (diteorikan Bernard 
Baber), yaitu: occupational prestige, authority and power ranking, income or 
wealth, educational and knowledge, religious and ritualpurity, kinship, ethnis 
group, and local community. Ketujuh dimensi ini, baik secara terpisah 
maupun bersama-sama, akan bisa membantu dalam mendeskripsikan 
bagaimana susunan stratifikasi sosial suatu kelompok sosial (komunitas) dan 
faktor yang menjadi dasar terbentuknya stratifikasi sosial tersebut. 

Samuel Huntington mengemukakan bahwa ada dimensi modernisasi 
untuk menjelaskan stratifikasi sosial, yaitu strata sosial (baru) yang mampu 
merealisasi aspirasinya (the new have) dan strata sosial yang tidak mampu 
merealisasi aspirasinya atau mereka kalah dalam memperebutkan posisi strata 
dalam komunitasnya (the looser). Dimensi ini lebih terfokus pada stratifikasi 
sosial yang pembentukannya didasarkan pada berbagai simbol gaya hidup. 
Teorisasi Huntington ini dalam beberapa hal berhimpitan dengan teori 
Leisure Class-nya dari Thorstein Veblen (Beteille, 1977). 
 
b. Sistem analisis 

Ada banyak sistem analisis stratifikasi sosial yang saat ini lazim 
digunakan dalam studi-studi sosiologi kontemporer, misalnya pertama, 
menganalisis sistem pertentangan (konflik) yang ada dan/atau berkembang 
dalam suatu kelompok sosial (komunitas). Analisis ini diarahkan untuk 
mengurai apakah ada dan bagaimana faktor-faktor yang menjadi dasar 
terbentuknya stratifikasi sosial yang diperebutkan oleh kelompok sosial 
(komunitas). Mereka yang berhasil merebut sesuatu yang berharga atau 
bernilai dalam kelompok sosial (komunitas) tersebut akan menduduki strata 
atas, sedangkan mereka yang tidak berhasil merebut akan menduduki strata 
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bawah. Kedua, menganalisis sistem distribusi hak-hak istimewa 
(penghasilan, kekayaan, kesehatan, kewenangan) yang ada dan/atau 
berkembang dalam kelompok sosial (komunitas). Analisis ini agak sama 
dengan analisis butir pertama di atas, hanya bedanya faktor yang digunakan 
untuk analisis tampak lebih terbatas. Ketiga, menganalisis sistem 
penghormatan (prestige dan reward) yang diciptakan oleh kelompok sosial 
(komunitas). Analisis ini diarahkan pada respons yang diberikan pada 
kelompok tertentu, dengan mengutamakan interaksi sosial yang terbentuk. 
Keempat, menganalisis alasan-alasan konflik yang ada dan/atau berkembang 
dalam suatu kelompok sosial (komunitas), apakah alasannya berdasarkan 
kualitas pribadi, keanggotaan kelompok dalam kekerabatan tertentu, 
pemilikan, benda-benda ekonomi, kewenangan atau kekuasaan. Kelima, 
menganalisis simbol-simbol kedudukan tertentu yang ada dan/atau 
berkembang dalam suatu kelompok sosial (komunitas), misal cara 
berpakaian, model perumahan, keanggotaan organisasi, perilaku sosial secara 
khusus. Keenam, menganalisis sirkulasi kedudukan yang ada dan/atau 
berkembang dalam suatu kelompok sosial (komunitas), misalnya apakah 
sirkulasinya cepat, lambat atau bahkan tidak ada sirkulasi. Dan ketujuh, 
menganalisis solidaritas individual atau kelompok yang ada dan/atau 
berkembang dalam suatu kelompok sosial (komunitas), misalnya, apakah 
solidaritasnya berkembang berdasarkan ikatan fungsional atau nilai-nilai 
tertentu. 

 
D. STRUKTUR EKONOMI PERKOTAAN 

 
Pertumbuhan ekonomi perkotaan mungkin adalah faktor terpenting 

dalam penentuan kebijakan pembangunan kota. Tiga hal yang menjadi dasar 
ekonomi perkotaan dapat dikategorikan menjadi basis ekonomi perkotaan, 
keterkaitan ekonomi kota dan perdesaan, dan kesejahteraan penduduk.  

Basis ekonomi perkotaan sangat ditentukan oleh sumber daya lokal yang 
dominan. Institusi ekonomi utama perkotaan, dalam hal ini pemerintah kota, 
harus dapat mengembangkan kerangka peraturan berskala kota untuk 
mendorong adanya investasi oleh pihak swasta. Pihak swasta yang paling 
berpengaruh di sini adalah perbankan, developer, industrialis, dan pengusaha 
jasa. Perbankan memiliki peran strategis karena memiliki kemampuan utama 
dalam meningkatkan komposisi investasi, pasar obligasi daerah, serta 
pemberian kredit mikro kepada usaha kecil menengah (UKM). Kemampuan 
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tersebut menjadi modal awal bagi keterlibatan pihak swasta yang lebih besar, 
terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana ekonomi perkotaan, bidang 
pelayanan publik, dan lain-lain. Pengembangan sarana dan prasarana 
ekonomi perkotaan (transportasi, sumber daya air, telekomunikasi/informasi, 
dan energi) oleh swasta dan pemerintah dapat memakai berbagai bentuk. 
Sistem Built-Operate-Transfer (BOT), Built-License-Transfer (BLT), atau 
Built-Operate-Owner (BOO), telah banyak diaplikasikan dengan hasil 
bervariasi. Adanya investasi langsung dari pihak swasta ini jelas akan 
membuka lapangan kerja baru, baik dalam sektor formal maupun informal.  

Integrasi serta akses pelaku ekonomi perdesaan terhadap ekonomi 
perkotaan juga perlu direncanakan dengan baik. Dewasa ini, industrialisasi di 
perkotaan yang menyempitkan lahan pertanian telah mendorong adanya 
usaha pertanian di perkotaan. Hal ini menyebabkan interaksi kota-desa dalam 
wujud aliran produksi pangan (dari desa) dan modal (dari kota) mengalami 
penurunan. Di satu sisi, hal ini bisa membangkitkan kemandirian kota dalam 
permasalahan pangan, namun itu berarti terhambatnya pembangunan di 
perdesaan. Hal ini juga menghambat proses reurbanisasi penduduk perkotaan. 
Reurbanisasi ini terutama ditujukan bagi pemenuhan tenaga kerja sektor hulu 
di perdesaan yang kadang-kadang malah kekurangan tenaga kerja dalam 
jumlah dan kualitasnya.  

Tata ruang kota berperan di sini dalam penyiapan lahan yang cukup 
untuk pasar/kegiatan ekonomi lain, sarana/prasarana ekonomi, serta 
permukiman yang memadai. Tata ruang yang terintegrasi terutama dalam 
penyiapan sarana prasarana perekonomian kota, yaitu transportasi, sumber 
daya air, telekomunikasi/informasi, dan energi. Tata ruang transportasi 
terutama berperan dalam efisiensi pemindahan orang dan barang dari desa ke 
kota dan di dalam kota. Tata ruang permukiman, baik secara vertikal maupun 
horizontal harus tersedia dengan baik. Jaringan telekomunikasi berupa 
jaringan telepon, (GSM), internet, dan lain-lain juga harus diperhatikan.  
 
 
 
 



1.46   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
E. MOBILITAS SOSIAL PERKOTAAN 

 
Mobilitas mempunyai arti yang bermacam-macam, pertama, mobilitas 

fisik (mobilitas geografis), yaitu perpindahan tempat tinggal (menetap/ 
sementara) dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kedua, mobilitas sosial, 
yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. 
Mobilitas sosial ini terdiri dari dua tipe, yaitu mobilitas sosial horizontal dan 
vertikal. Mobilitas sosial horizontal diartikan sebagai gerak perpindahan dari 
suatu status lain tanpa perubahan kedudukan. Jadi, dalam mobilitas sosial 
horizontal ini, tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. 
Sedangkan mobilitas sosial vertikal, yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu 
status sosial ke status sosial lainnya, yang tidak sederajat. Mobilitas sosial 
vertikal ini jika dilihat dari arahnya maka dapat dirinci atas dua jenis, yaitu 
gerak perpindahan status sosial yang naik (social climbing) dan gerak 
perpindahan status yang menurun (social sinking). Pengertian mobilitas 
sosial ini mencakup baik mobilitas kelompok maupun individu. Misalnya 
keberhasilan keluarga Pak A merupakan bukti dari mobilitas individu; sedang 
arus perpindahan penduduk secara bersama-sama (bedol desa) dari daerah 
kantong-kantong kemiskinan di Pulau Jawa ke daerah yang lebih subur 
sehingga tingkat kesejahteraan mereka relatif lebih baik dibanding di daerah 
asal, merupakan contoh mobilitas kelompok. Ketiga, Mobilitas psikis, yaitu 
merupakan aspek-aspek sosial-psikologis sebagai akibat dari perubahan 

Tugas 
Lakukan pengamatan pada kegiatan ekonomi kota disekitar tempat 

tinggal Anda. Sektor ekonomi apa yang paling mendominasi kehidupan 
masyarakat kota? 
 
Jawaban  
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
Petunjuk  

Untuk bisa mengerjakan tugas ini, Anda harus memahami materi 
struktur ekonomi perkotaan. Selamat Mengerjakan! 
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sosial. Dalam hal ini adalah mereka yang bersangkutan mengalami perubahan 
sikap yang disertai tentunya dengan guncangan jiwa. 

Konsep mobilitas tersebut dalam prakteknya akan saling berkaitan satu 
sama lain, dan sulit untuk menentukan mana sebagai akibat dan 
penyebabnya. Sebagai contoh untuk terjadinya perubahan status sosial, 
seseorang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena ketiadaan 
lapangan kerja, atau sebaliknya mobilitas sosial sering kali mengakibatkan 
adanya mobilitas geografi yang disertai dengan segala kerugian yang 
menyakitkan, yakni lenyapnya ikatan sosial yang sudah demikian lama 
terjalin. Demikian halnya mobilitas geografis akan mempengaruhi terhadap 
mobilitas sosial yang climbing maupun sinking, bahkan sekaligus 
mempengaruhi mobilitas mental atau psikis dari individu maupun 
masyarakat. 
 
1. Sifat Dasar Mobilitas Sosial 

Dalam dunia modern, banyak negara berupaya untuk meningkatkan 
mobilitas sosial, dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat mobilitas 
sosial akan menjadikan setiap individu dalam masyarakat semakin bahagia 
dan bergairah. Tentunya asumsi ini didasarkan atas adanya kebebasan yang 
ada pada setiap individu dari latar belakang sosial manapun dalam 
menentukan kehidupannya. Tidak adanya diskriminasi pekerjaan, baik atas 
dasar sex, ras, etnis, dan jabatan, akan mendorong setiap individu memilih 
pekerjaan yang paling sesuai baginya. 

Bila tingkat mobilitas sosial tinggi, meskipun latar belakang sosial setiap 
individu berbeda, dan tidak ada diskriminasi pekerjaan maka mereka akan 
tetap merasa mempunyai hak yang sama dalam mencapai kedudukan sosial 
yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya mobilitas sosial individu dalam suatu 
masyarakat sangat ditentukan oleh terbuka tidaknya kelas sosial yang ada 
pada masyarakat. Pada masyarakat yang berkelas sosial terbuka maka 
masyarakatnya memiliki tingkat mobilitas tinggi, sedang pada masyarakat 
dengan kelas sosial tertutup maka masyarakat tersebut memiliki tingkat 
mobilitas sosial yang rendah. 
 
2. Bentuk Mobilitas Sosial 

Apabila kita bicara tentang mobilitas sosial, umumnya dalam benak kita 
mempersepikan tentang terjadinya perpindahan status dari suatu tingkat yang 
rendah ke suatu tingkat status yang lebih tinggi; pada hal mobilitas dapat 
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berlangsung dalam dua arah. Bila kita amati perjalanan hidup sekelompok 
individu maka sebagian ada yang berhasil mencapai status yang lebih tinggi, 
beberapa orang mengalami kegagalan (status lebih rendah), dan selebihnya 
tetap pada tingkat status yang dimiliki oleh orang tua mereka. 

Terbukanya kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. 
Terjadinya keretakan hubungan antaranggota primer, yang disebabkan karena 
perpindahan status yang lebih tinggi atau status yang lebih rendah. Dalam 
berbagai kasus menunjukkan bahwa pada umumnya mobilitas mengambil 
bentuk dalam dua arah. Tingkat mobilitas individu maupun kelompok yang 
menurun maupun naik (meningkat), merupakan salah satu tolak ukur dari 
masyarakat yang bersistem sosial terbuka, dan unsur positif maupun negatif 
dari sistem pewarisan tidak cukup kuat menyaingi faktor prestasi sebagai 
faktor penentu utama dari kedudukan sosial.  
 
3. Faktor Penentu Mobilitas Sosial 

Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terhadap tingkat mobilitas 
sosial? Untuk menjawab hal ini tentulah tidak mudah, karena begitu 
banyaknya variabel yang menentukan tingkat mobilitas sosial. Dalam tulisan 
ini faktor penentu mobilitas sosial dibedakan dalam dua hal, pertama faktor 
struktur, yaitu faktor yang menentukan jumlah relatif dari kedudukan tinggi 
yang harus diisi dan kemudahan untuk memperolehnya. Faktor struktur ini 
meliputi; struktur pekerjaan, ekonomi ganda (dualistic economics), dan faktor 
penunjang dan penghambat mobilitas itu sendiri. Kedua, faktor individu, 
dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah perbedaan kemampuan, orientasi 
sikap terhadap mobilitas, dan faktor kemujuran. 
a. Faktor struktur 

1) Struktur Pekerjaan 
 Secara kasar aktivitas ekonomi dibedakan dalam dua sektor, yaitu 

sektor formal dan sektor informal. Kedua sektor tersebut tentunya 
memiliki karakteristik yang berbeda, di mana sektor formal 
memiliki sejumlah kedudukan mulai dari rendah sampai kedudukan 
yang tinggi; sedang sektor informal lebih banyak memiliki 
kedudukan yang rendah dan sedikit berstatus tinggi. Perbedaan 
aktivitas ekonomi ini jelas akan mempengaruhi tingkat mobilitas 
masyarakat yang terlibat di dalamnya. Tingkat mobilitas pada 
negara-negara maju, mengalami peningkatan seiring dengan 
semakin berkembangnya industrialisasi. 
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2) Ekonomi Ganda 
 Dilihat dari sudut ekonomi, suatu masyarakat dapat ditandai atas 

dasar jiwa sosial (social spirit), bentuk-bentuk organisasi dan 
teknik-teknik yang mendukungnya. Ketiga unsur itu saling berkaitan 
dan menentukan ciri khas dari masyarakat yang bersangkutan, 
maksudnya adalah bahwa jiwa sosial, bentuk organisasi dan teknik 
yang unggul akan menentukan gaya dan wajah masyarakat 
bersangkutan.  

 Di negara-negara berkembang ternyata perkembangan ekonomi 
menimbulkan beberapa jenis dualisme, yaitu kegiatan-kegiatan 
ekonomi dari keadaan-keadaan ekonomi serta keadaan lainnya 
dalam suatu sektor tidak mempunyai sifat-sifat seragam, dan 
sebaliknya dapat dengan tegas dibedakan dalam dua golongan. 
Pertama adalah kegiatan-kegiatan atau keadaan ekonomi yang 
masih dikuasai oleh unsur-unsur yang bersifat tradisional, dan yang 
kedua adalah berbagai kegiatan-kegiatan atau keadaan-keadaan 
ekonomi yang masih dikuasai oleh unsur-unsur modern. Adanya 
dualisme ekonomi ini, tentunya akan mempengaruhi terhadap cepat 
tidaknya mobilitas itu berlangsung dan besar kecilnya kesempatan 
untuk melakukan mobilitas. 

3) Penunjang dan Penghambat Mobilitas 
 Anak-anak yang berasal dari kelas sosial menengah pada umumnya 

memiliki pengalaman belajar yang lebih menunjang mobilitas naik 
daripada pengalaman anak-anak kelas sosial rendah. Para sarjana 
teori konflik berpandangan bahwa ijazah, tes, rekomendasi, jaringan 
hubungan antarteman merupakan jaringan hubungan antara teman-
teman dekat dalam suatu jenis profesi atau dunia usaha. Mereka 
saling tukar-menukar informasi dan rekomendasi menyangkut 
kesempatan kerja sehingga menyulitkan bagi orang-orang luar untuk 
dapat menerobosnya, dan diskriminasi terang-terangan terhadap 
kelompok ras maupun kelompok etnik minoritas, serta orang-orang 
dari kelas sosial rendah. Untuk melakukan mobilitas naik, di lain 
pihak, faktor penghambat tersebut juga menutup kemungkinan 
terjadinya mobilitas menurun bagi kelompok orang dari kelas sosial 
atas. Di samping faktor penghambat, terdapat pula faktor penunjang 
mobilitas yang bersifat struktural, sebagai misal adalah adanya 
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undang-undang anti diskriminasi, munculnya lembaga-lembaga 
latihan kerja baik yang dibiayai oleh pemerintah. 

 
b. Faktor individu 

1)  Perbedaan Kemampuan 
 Perbedaan kemampuan yang ada pada masing-masing individu 

merupakan salah satu indikator penting yang menentukan 
keberhasilan hidup dan tingkat mobilitas. 

2) Perbedaan Perilaku yang Menunjang Mobilitas 
 Perilaku penunjang mobilitas adalah suatu pandangan atau orientasi 

sikap individu terhadap mobilitas. Perbedaan orientasi sikap 
individu terhadap mobilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 
pendidikan, kesenjangan nilai, kebiasaan kerja, pola penundaan 
kesenangan, kemampuan “cara bermain”, dan pola kesenjangan 
nilai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tugas  
Kota menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendatang dari berbagai 

penjuru daerah. Mobilitas kota pun akan semakin beragam dengan 
banyaknya pendatang dengan latar belakang yang berbeda. Amatilah 
kota tempat tinggal Anda, faktor apa yang mendominasi terjadinya 
mobilisasi di kota tersebut? Jelaskan! 
 
Jawaban 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.................................................................................................................... 
 
Petunjuk 

Unutk bisa mengerjakan tugas di tersebut atas, maka terlebih dulu 
Anda memahami Mobilitas Sosial Perkotaan. Selamat Mengerjakan! 
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Ketika Anda berada di suatu kota coba Anda amati kondisi kota dan 
interaksi dalam masyarakat kota tersebut.  
1)  Dengan melihat kondisi kota, coba Anda kemukakan keadaan kota 

tersebut berdasarkan klasifikasi kota. 
2)  Jelaskan makna apa yang dapat Anda tangkap dengan melihat interaksi 

masyarakat tersebut! 
 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 

Untuk menjawab latihan tersebut di atas Anda harus memahami terlebih 
dahulu materi tentang kondisi kota, interaksi sosial masyarakat kota yang 
bersangkutan, dan klasifikasi kota. Kemudian Anda analisis keterkaitan 
antara kondisi kota, interaksi sosial kota, dan klasifikasi kota tersebut. 
Berdasarkan analisis tersebut Anda dapat menarik makna yang terkandung 
dari hubungan ketiga aspek tersebut. 
  
 

 
Kota merupakan suatu kawasan yang biasanya memiliki ciri-ciri 

jumlah penduduk yang relatif padat dibanding kawasan sekitarnya, 
hubungan kekerabatan kemasyarakatannya longgar, penduduknya 
memiliki berbagai ragam profesi yang bersifat non agraris, terdapat 
berbagai macam fasilitas umum yang relatif beragam dan modern 
dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Bagi sosiologi, kota tidak dapat 
didefinisikan begitu saja, aspek interaksi sosial terhadap yang lain 
(sesama manusia, kelembagaan, alam dan bangunan fisik) dan proses 
terjadi dalam kota lebih menjadi pusat perhatian.  

Sosiologi perkotaan adalah ilmu yang mempelajari interaksi 
manusia yang satu dengan yang lain, baik dalam lingkup individu 
maupun kelompok masyarakat dalam kawasan kota yang sarat dengan 
bentukan terbangun, di mana kota menyerupai suatu sistem, saling 
berkaitan dan berpengaruh. Oleh karena itu, pentingnya suatu metode 

 
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakanlah latihan berikut!  
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penelitian dalam sosiologi perkotaan melalui metode penelitian ilmiah. 
Karena kota-kota masa kini menimbulkan masalah yang amat sulit 
dalam menganalisisnya. 

Diferensiasi sosial adalah pengkelasan/penggolongan/pembagian 
masyarakat secara horizontal atau sejajar. Stratifikasi sosial adalah 
sebuah konsep yang menunjukkan adanya pembedaan dan/atau 
pengelompokan suatu kelompok sosial (komunitas) secara bertingkat. 
Stratifikasi sosial ada 2 jenis, yaitu tertutup dan terbuka. Sedangkan 
status sosial dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu Ascribed Status 
yang didapat sejak lahir, Achieved Status yang didapat seseorang karena 
kerja keras dan usaha yang dilakukannya, dan Assigned Status yang 
diperoleh seseorang di dalam lingkungan masyarakat yang bukan didapat 
sejak lahir tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. 

  
   

 
1) Pengertian diferensiasi sosial adalah... 

A. perpindahan penduduk dari desa ke kota 
B. pengkelasan/penggolongan/pembagian masyarakat secara vertikal 
C. pengkelasan/penggolongan/pembagian masyarakat secara horizontal 

atau sejajar 
D. perpindahan penduduk dari pulau satu ke pulau satu  

2) Suku bangsa yang ada di pulau Sumatra adalah...  
A. Ternate, Tidore, Dani Asmat  
B. Dayak, Banjar  
C. Sunda, Jawa, Tengger  
D. Aceh, Batak, Minangkabau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Melayu 
 

3)  Berikut ini merupakan contoh bentuk interaksi, kecuali ... 
A. berjabat tangan 
B. berbicara 
C. berkelahi 
D. menulis surat 
 
 
 
 

 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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4) Tata ruang yang terutama terintegrasi dalam penyiapan sarana prasarana 
perekonomian kota adalah sebagai berikut, kecuali .... 
A. sumber daya alam 
B.  transportasi 
C.  sumber daya air 
D. telekomunikasi/informasi 
 

5) Faktor-faktor struktur penentu mobilitas sosial adalah sebagai berikut, 
kecuali ... 
A. struktur pekerjaan 
B.  keberuntungan 
C.  faktor penunjang 
D.  faktor penghambat 
 

6)  Tindakan sosial seperti upacara yang bersifat religius magis disebut 
dengan tindakan sosial bersifat . 
A. tradisional 
B.  rasional 
C.  irasional 
D. orientasi nilai 
 

7) Robert K. Merton membagi tipe adaptasi menjadi lima, kecuali ...  
A. pengunduran diri 
B.  enkulturasi 
C.  inovasi 
D.  konformitas atau ritualisme 
    

8) Berikut ini adalah tanda-tanda faktor struktur ekonomi suatu masyarakat, 
kecuali ... 
A. atas dasar jiwa sosial (social spirit) 
B.  bentuk-bentuk organisasi 
C.  teknik-teknik yang mendukungnya 
D. perbedaan kemampuan 
 

9) Perbedaan orientasi sikap individu terhadap mobilitas dipengaruhi oleh 
beberapa faktor sebagai berikut, kecuali .... 
A. pendidikan 
B.  pola penundaan kesenangan 
C.  struktur pekerjaan 
D.  pola kesenjangan nilai 
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10) ”Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, 
bersenang-senang kemudian” adalah pepatah yang menggambarkan 
orientasi sikap individu terhadap mobilitas yang dipengaruhi oleh pola ... 
A. kesenjangan nilai 
B.  kemampuan cara bermain 
C.  penundaan kesenangan 
D.  kebiasaan kerja 

 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. 
Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan 
Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2. 

 
 

 
 
 
Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 
                                          70 -  79%  = cukup 
                                               < 70%  = kurang 
 
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul berikutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
 
 

Tingkat penguasaan = Jumlah Jawaban yang Benar 100%Jumlah Soal   
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Kunci Jawaban Tes Formatif  
Tes Formatif 1 
1) D.  Kajiannya tentang kehidupan sosial di perkotaan 
2) A.  Perbandingan kota-kota secara global 
3) A.  Sebagaimana tahapan penelitian yang sudah biasa dipakai dalam 

dunia akademi 
4) D.  William J Good 
5) D.  Kota 
6) A.  Fokus urbannya, locusnya city 
7) C.  Kehidupan sosial perkotaan 
8) D.  Urbanisasi 
9) A.  Metropolis 
10) C.  Pemikiran yang mengarah pada rasionalitas 
 
Tes Formatif 2 
1)  C.  Pengkelasan/penggolongan/pembagian masyarakat secara horizontal 

atau sejajar. 
2)  D.  Aceh, Batak, Minangkabau, Bengkulu, Jambi, Palembang, Melayu. 
3)  C.  Berkelahi 
4)  A.  Sumber daya alam 
5)  B.  Keberuntungan 
6)  C.  Irasional 
7)  B.  Enkulturasi 
8)  C.  Struktur pekerjaan 
9)  C.  Penundaan kesenangan 
10)  D.  Perbedaan kemampuan 
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Glosarium  
City  :  Istilah untuk menunjuk bagian fisik suatu 

kota 
Diferensiasi sosial perkotaan :  Penggolongan/pembagian masyarakat 

kota secara horizontal atau sejajar. Secara 
horizontal berarti pembedaan atas dasar 
jenis pekerjaan, agama, suku dan yang 
lain di mana jenis-jenis itu tidak 
menunjukkan peringkat tinggi-rendah 

Hunian Liar :  Suatu permukiman yang ditempati oleh 
sekelompok orang tanpa legalitas yang 
sah dari pemerintah atau pemilik lahan 

Kota  :  Suatu kawasan yang biasanya memiliki 
ciri-ciri jumlah penduduk relatif padat, 
hubungan kekerabatan longgar, hete-
rogenitas, sarana dan prasarana lebih 
lengkap, sistem manajemen kerja lebih 
profesional, memiliki kompleksitas 
kebutuhan dan kepentingan. 

Kota kuno  :  Suatu wilayah yang memiliki ciri 
menonjol terbentuknya benteng dan 
menara untuk mengintai dan melindungi 
kota dari serangan musuh. 

Kota Pra Industri  : Suatu wilayah yang ditandai dengan 
berkembangnya ilmu pengetahuan dan 
teknologi di dunia dan memiliki surplus 
tertentu seperti surplus kapital, teknologi, 
sumber daya manusia, dan pemasaran. 

Kota Post Modern :  Suatu wilayah yang memiliki tingkat 
globalisasi yang tinggi, interaksi dan kerja 
sama yang saling menguntungkan dapat 
terjadi dengan kota yang lain tanpa 
dibatasi ruang dan waktu 

Mobilitas sosial perkotaan  :  Adalah perubahan atau perpindahan 
seseorang dari status sosial tertentu 
kepada status sosial lain. Perpindahan bisa 
bersifat vertikal atau berpindah dari 
stratifikasi sosial atas menjadi status 
bawah, seperti dari miskin menjadi kaya. 
Demikian juga bisa perpindahan bersifat 
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horizontal atau perpindahan dari status 
sosial tertentu ke status sosial lain yang 
sejajar, seperti dari guru SD menjadi staf 
di perusahaan 

Segregasi :  Pengelompokan hidup di satu wilayah 
atau permukiman tertentu atas dasar 
kesamaan ciri, seperti etnis, pekerjaan, 
dan sebagainya. 

Slum :  Suatu permukiman yang ditempati oleh 
sekelompok orang dengan kondisi 
lingkungan yang buruk dan tidak tertata 
dengan baik. 

Stratifikasi sosial perkotaan  :  Adalah penggolongan/pembagian masya-
rakat kota secara bertingkat dari yang 
tinggi sampai rendah. Secara bertingkat 
berarti pembedaan atas dasar status 
ekonomi kaya-miskin, jenis pekerjaan 
atasan dan bawahan, dan sebagainya. 
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