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ABSTRACT: Description Of Kedamaian Subdistrict As A Result Expansion Tanjungkarang 
Timur In Year 2018. This research examined of expansion Kedamaian Subdistrict. The 

research fokused after the expansion area with the description (1) the large area (2) the number 

of inhabitans (3) Economic condition (4) facilities and infrastructure. The method used in this 

research is descriptive method, Data collection used observation method, unstructured 

interview, and documentation. Analysis data used percentage This research : (1) the area dLGQ¶W�

qualification of the new subdistrict (2) the population of Kecamatan Kedamaian has 

qualification the requirement of the new kecamatan (3) the economic condition of Kecamatan 

Kedamaian with good facilities (4) the means of Kecamatan Kedamaian is good enough. 
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ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji pemekaran wilayah Kecamatan Kedamaian. Titik 

kajiannya setelah pemekaran wilayah dengan pendeskripsian tentang (1) Keadaan jumlah 

penduduk (2) luas wilayah (3)  Keadaan ekonomi (4) Sarana dan Prasarana. Metode yang 

digunakan penelitian adalah metode deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan metode 

observasi, wawancara tidak terstruktur dan  dokumentasi. Analisis data mengunakan analisis 

data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: (1) luas wilayah tidak memenuhi syarat pembentukan 

kecamatan baru (2) jumlah penduduk kecamatan Kedamaian telah memenuhi syarat 

pembentukan kecamatan baru (3) keadaan ekonomi Kecamatan Kedamaian di tunjang dengan 

sarana yang baik (4) keadaan sarana Kecamatan Kedamaian sudah cukup baik. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan realisasi dari 

suatu perencanaan yang dapat diterapkan 

terhadap daerah-daerah yang masih kosong 

dan terhadap daerah-daerah yang sudah di 

diami penduduk.  

Perencanaan ruang wilayah sendiri adalah 

perencanaan penggunaan atau pemanfaat-

an ruang wilayah yang intinya adalah 

perencanaan penggunaan lahan (land use 

planning) dan perencanaan pergerakan 

pada ruang tersebut (Robinson Tarigan, 

2010: 49).  

 

Identifikasi  Masalah 
 

Luas suatu wilayah merupakan hal yang 

penting dalam pemekaran wilayah, karena 

luas wilayah dibutuhkan untuk pem-

bangunan pemukiman penduduk, pertanian 

dan sarana kepentingan umum seperti 

jalan, tempat ibadah, lapangan, sekolah 

serta dibidang perekenomian seperti pasar 

dan pusat pertokoan. Wilayah kecamatan  

yang terlalu luas dapat menjadi suatu 

kendala dalam terlaksananya pem-

bangunan yang merata.  

 

BATASAN MASALAH 

Dalam penelitian ini peneliti membatasi 

masalah yaitu kriteria pemekaran 

Kecamatan Kedamaian yang  meliputi: 

Luas wilayah, Jumlah penduduk, Ak-

tivitas perekonomian, dan Ketersediaan 

sarana dan prasarana. 

 

RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan batasan masalah maka penulis 

merumuskan masalah, apakah pemekaran 

wilayah administratif Kecamatan Ke-

damaian sebagai pemekaran wilayah 

Kecamatan Tanjungkarang Timur di kota 

Bandar Lampung memenuhi kriteria pem-

bentukan? 

Dengan indikator pertanyaan sebagai 

berikut : 

1. Berapa luas wilayah  Kecamatan 

Kedamaian  sebagai hasil pemekaran 

wilayah adminsitratif  Kecamatan 

Tanjungkarang Timur ? 

2. Berapa  jumlah penduduk Kecamatan 

Kedamaian sebagai hasil pemekaran 

wilayah administratif Kecamatan 

Tanjungkarang Timur ? 

3. Bagaimana Aktivitas perekonomian 

penduduk Kecamatan Kedamaian 

sebagai hasil pemekaran wilayah 

administratif  Kecamatan Tanjung-

karang Timur? 

4. Bagaimana Keadaan sarana dan 

prasarana Kecamatan Kedamaian 

sebagai hasil pemekaran wilayah 

administratif Kecamatan Tanjung-

karang Timur. 

 

Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan permasalahan yang telah 

dirumuskan diatas, yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan luas wilayah 

Kecamatan Kedamaian sebagai  

pemekaran wilayah administratif 

Kecamatan Tanjungkarang Timur ? 

2. Untuk mendeskripsikan jumlah pen-

duduk Kecamatan Kedamaian sebagai 

pemekaran wilayah administratif 

Kecamatan Tanjung-karang Timur? 

3. Untuk mendeskripsikan aktivitas 

perekonomian Kecamatan Kedamaian 

sebagai pemekaran wilayah ad-

ministratif Kecamatan Tanjung-karang 

Timur ? 

4. Untuk mendeskripsikan sarana dan 

prasarana pembangunan Kecamatan 

Kedamaian sebagai  pemekaran wi-

layah administratif Kecamatan 

Tanjungkarang Timur  

 

 



Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat untuk 

menempuh ujian sarjana pada 

Program Studi Pendidikan Geografi 

jurusan Pendidikan IPS FKIP 

Universitas Lampung 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi 

peneliti lain yang akan meneliti 

masalah yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

3. Sebagai suplemen bahan ajar 

pendidikan geografi pada materi 

geografi pembangunan dan perencana-

an wilayah.   

 

Ruang Lingkup Penelitian   

1. Ruang Lingkup Objek dalam 

penelitian ini adalah kajian geografi 

yang menyangkut luas wilayah, 

jumlah penduduk, aktivitas per-

ekonomian serta sarana dan prasarana 

pembangunan. 

2. Subjek yang diteliti adalah adalah 

instansi-instansi terkait dalam 

pemekaran wilayah Kecamatan 

Kedamaian antara lain:  aparat Ke-

camatan Kedamaian, dan seluruh 

Lurah Kecamatan Kedamaian. 

3. Ruang Lingkup Tempat penelitian 

adalah Kecamatan Kedamaian Kota 

Bandar Lampung. 

4. Ruang lingkup waktu adalah Tahun 

2018 

5. Ruang lingkup Ilmu adalah Ilmu 

Geografi Pembangunan dan Pe-

rencanaan Wilayah. 

  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengertian Geografi 

Menurut  Ikatan  Geografi  Indonesia  atau  

IGI dalam Sumadi (2003: 4) bahwa 

Geografi adalah suatu  ilmu  yang  

mempelajari  persamaan dan  perbedaan  

fenomena geosfer dengan sudut pandang 

kelingkungan dan kewilayahan dalam 

konteks keruangan.  

 

Pengertian Geografi Pembangunan dan 

Perencanaan Wilayah 
 

Menurut pendapat Bintarto (1977: 7),  

Geografi Pembangunan adalah suatu studi 

yang memperhatikan aspek-aspek geografi 

yang menunjang suatu pembangunan 

wilayah. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian 

adalah metode penelitian deskriptif. 

Menurut Sukardi ( 2003:162 ), penelitian 

deskriptif merupakan metode penelitian 

yang berusaha menggambarkan objek atau 

subjek yang diteliti sesuai dengan apa 

adanya dengan tujuan menggambarkan 

secara sistematis fakta dan karakteristik 

objek yang diteliti secara tepat.  

 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini 

terdiri dari 8 orang yang terdiri dari 

aparatur Kecamatan Kedamaian dan 

seluruh kepala Kelurahan di Kecamatan 

Kedamaian Kota Bandar lampung. 

 

Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah kajian 

geografi yang menyangkut luas wilayah, 

jumlah penduduk, aktifitas ekonomi, serta 

sarana dan prasarana pembangunan. 

 

Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah objek 

penelitian, atau yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 1993:91).Yang menjadi variabel 

dalam penelitian ini adalah:kriteria pe-

mekaran wilayah Kecamatan Kedamaian 

Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 



Definisi Operasional Variabel 

Luas Wilayah  

Luas wilayah yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah luas wilayah 

Kecamatan Tanjungkarang Timur Sebelum 

Pemekaran pada tahun 2011 dan luas 

Kecamatan Kedamaian sebagai hasil 

pemekaran Kecamatan Tanjungkarang 

Timur pada tahun 2018. 

 

Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk dalam penelitian ini 

semua orang yang berdomisili di 

Kecamatan Kedamaian selama 6 bulan 

atau lebih dan  mereka yang menetap 

kurang dari 6 (enam) bulan tetapi 

bertujuan menetap. Untuk pemekaran 

suatu kecamatan jumlah penduduk 

minimal diatur dalam peraturan daerah 

masing-masing kabupaten yang ber-

sangkutan. . 

 

Aktifitas Perekonomian  

Dalam sebuah pemekaran kecamatan hasil 

aktivitas perekonomian dapat dilihat dari:  

1. Jumlah bank pada Kecamatan 

Kedamaian 

2. Lembaga keuangan non bank di 

Kecamatan Kedamaian 

3. Kelompok pertokoan di Kecamatan 

Kedamaian 

4. Jumlah Pasar di Kecamatan 

Kedamaian 

 

Sarana dan Prasarana Pembangunan  

Dalam penelitian ini sarana kecamatan 

yang dimaksud yaitu sarana pendidikan. 

Sarana kesehatan, sarana, ibadah, kantor 

kecamatan( balai pertemuan) dan sarana 

olahraga di kecamatan kedamaian 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara 

yang dipakai untuk mengumpulkan in-

formasi atau fakta-fakta dilapangan, Pohan 

( 2007:57 ). Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah: 

 

Teknik Analisa Data 

 
Teknik analisa data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis dalam bentuk 

presentase. Data yang telah diperoleh dari 

data hasil wawancara dimasukkan dalam 

tabel menurut jawaban dan selanjutnya 

digunakan sebagai dasar deskripsi laporan 

penelitian. Ada pun rumusan analisisnya 

adalah sebagai berikut: 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Daerah Penelitian 

 
Keadaan geografis yang akan dikaji dalam 

penelitian ini meliputi keadaan fisik 

maupun sosial di daerah penelitian. Dalam 

penelitian ini keadaan geografis 

Kecamatan Kedamaian dilihat dari letak, 

luas, batas wilayah, demografi, dan iklim. 

 

Keadaan Geografis Wilayah Kecamatan 

Kedamaian 

 

Letak  

Letak astronomis adalah letak suatu 

wilayah berdasarkan garis lintang dan 

garis bujur bumi. Berdasarkan letak 

astronomis Kecamatan Kedamaian berada 

pada koordinat  05
0
-��¶� /6� -05

0
���¶� GDQ�

105
0
,28¶-105

0
���¶� %7� letak astronomis  

suatu.  

 

Luas 
 

Berdasarkan Perda Bandar Lampung No 

04 Tahun 2012 luas wilayah Kecamatan 

Kedamaian mencapai 8,2 km
2
 yang terdiri 

dari 7 kelurahan wilayah administrative 

.  

 

 

 



Komposisi Penduduk Kecamatan Ke-

damaian 
 

Komposisi penduduk adalah pe-

ngelompokan penduduk atas variabel-

variabel tertentu. Menurut Said Rusli 

(Mantra,2003: 23) menyatakan bahwa 

Komposisi penduduk menggambarkan 

susunan penduduk yang dibuat ber-

dasarkan pengelompokan penduduk 

menurut karakteristik-karakteristik yang 

sama. Dalam penelitian ini penulis akan 

menggambarkan komposisi penduduk 

Kecamatan Kedamaian berdasarkan 

tingkat pendidikan, jenis kelamin, mata 

pencaharian, dan berdasarkan agama.  

 
a. Komposisi Penduduk Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan  

Salah satu bentuk komposisi penduduk 

adalah Komposisi menurut tingkat pen-

didikan yaitu pengelompokan penduduk 

menurut jenjang pendidikan formal yang 

ditempuh. Komposisi Penduduk Berdasar-

kan Jenis Kelamin  

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis 

Pekerjaan  

Dalam rangka memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, manusia selalu berusaha 

dengan melakukan segala aktivitasnya 

diberbagai jenis lapangan pekerjaan yang 

ada. Begitupun juga denan masyarakat 

yang ada di Kecamatan Kedamaian yang 

berjumlah 53593 jiwa tentu memiliki jenis 

dan bermacam usaha dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil deskripsi data primer hasil penelitian 

ini bertujuan untuk menjelaskan tentang 

pemekaran wilayah Kecamatan Kedamai-

an yang meliputi keadaan luas wilayah , 

jumlah penduduk, aktifitas perekonomian 

serta sarana dan prasarana Kecamatan 

Kedamaian Kota Bandar Lampung.  

 

 

 

 

Identitas Responden  
 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilaksanakan di Kecamatan Kedamaian 

Kota Bandar Lampung Tahun 2018, maka 

responden didalam penelitian ini ada 8 

orang yang terdiri atas 1 orang Kepala 

Kecamatan Kedamaian dan 7 orang kepala 

kelurahan di Kecamatan Kedamaian 

 

Luas wilayah 

 
Pada awalnya Kecamatan Kedamaian 

merupakan bagian dari Kecamatan 

Tanjungkarang Timur yang terdiri dari 11 

wilayah administratif. Luas wilayah Ke-

camatan Tanjungkarang Timur sebelum 

pemekaran mencapai 25,67 km
2
. Wilayah 

administratif yang paling luas adalah 

kelurahan Campang Raya dengan luas 

wilayah 16,25 km
2
.  

 

Keadaan Penduduk Kecamatan 

Kedamaian 
 

Dalam perencanaan pembangunan data ke-

pendudukan memegang peranan penting. 

Semakin lengkap dan akurat data 

kependudukan yang tersedia maka 

semakin mudah dan tepat rencana 

pembangunan suatu wilayah dijalankan. 

Sebagai contoh dalam pembangunan 

pendidikan diperlukan data mengenai 

jumlah penduduk usia sekolah, bidang 

kesehatan maka diperlukan data 

kependudukan tentang tinggi rendahnya 

kematian dan kelahiran suatu wilayah.  

 ³'HPRJUDIL� PHPSHODMDUL� MXPODK�� SHU-

sebaran, teritorial dan komposisi penduduk 

serta perubahan-perubahannya dan sebab-

sebab perubahan itu yang biasanya timbul 

karena natalitas (fertilitas), mortalitas, 

JHUDN�WHULWRULDO��GDQ�PRELOLWDV�VRVLDO´� 

Dalam sebuah pemekaran wilayah jumlah 

penduduk merupakan salah satu dari 

Syarat dari pembentukan sebuah 

kecamatan.  

 

 

 



Keadaan Ekonomi 

 
Faktor ekonomi memiliki hubungan erat 

dengan masalah pembangunan disamping 

faktor-faktor lainya. Keadaan ekonomi 

yang meningkat diharapkan dapat 

mencapai keberhasilan suatu pembangun-

an wilayah, salah satu indikator keberhasil-

an pembangunan adalah stabilitas ekonomi 

yang dinamis. Dalam hubungannya 

tersebut Bintoro mengemukakan gejolak-

gejolak ekonomi yang besar (gejolak 

politik dan lain-lain) paling sedikit kurang 

memungkinkan suatu perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan yang baik         

( Riyadi 2003: 19).   

 

Sarana dan Prasarana Pembangunan 

 
Pembangunan (development) adalah 

proses perubahan yang mencakup 

seluruh sistem sosial seperti politik, 

ekonomi, infrastruktur, pertahanan, 

pendidikan dan teknologi, kelembagaan, 

dan budaya (Alexander, 1994). Adapun 

tujuan Pembangunan yang ada 

diharapkan yaitu untuk memberikan 

kesejahteraan rakyat.  

 

Sarana pendidikan 
 

Masalah pendidikan merupakan masalah 

yang sangat kompleks, dimana pendidikan 

disuatu wilayah dipengaruhi oleh banyak 

faktor, diantaranya dipengaruhi oleh 

pendidik, tujuan pendidikan, sarana dan 

prasarana pembelajaran. 

 

Sarana Kesehatan 
 

Kesehatan adalah kebutuhan vital bagi 

suatu masyarakat. Dengan jiwa dan badan 

yang sehat tentu akan menunjang kegiatan 

dan aktifitas kehidupan menjadi lebih baik. 

Untuk menunjang kesehatan suatu wilayah 

tentu dibutuhkan sarana dan prasarana 

kesehatan yang memadai seperti sarana 

kesehatan yang ada di Kecamatan 

Kedamaian.  

 

Sarana Peribadatan  
 

Berdasarkan hasil penelitian mayoritas 

penduduk di Kecamatan Kedamaian 

memeluk agama islam hal ini dapat dilihat 

pada data jumlah penduduk berdasarkan 

agama, sehingga menyebabkan banyaknya 

bangunan masjid yang tersebar disetiap  

Kecamatan Kedamaian. Meskipun islam 

adalah agama yang mayoritas tetapi di 

Kecamatan Kedamaian juga terdapat 

beberapa agama lain seperti Kristen dan 

Konghucu walaupun berbeda di kecamatan 

tidak pernah terjadi konflik antar umat 

beragama.   

 

Sarana olahraga 
 

Mengenai sarana olahraga dalam 

penelitian ini peneliti hanya melihat 

jumlah dan keadaan lapangan yang 

merupakan tempat perkumpulan acara di 

kecamatan maupun di masing-masing.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian tentang 

deskripsi pemekaran wilayah Kecamatan 

Kedamaian di Kota Bandar Lampung 

dapat disimpulkan bahwa: Kecamatan 

Kedamaian merupakan pemekaran dari 

Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota 

Bandar Lampung yang resmi dimekarkan 

pada tahun 2012. Pendeskripsian tentang 

Kecamatan Kedamaian yang diteliti oleh 

penulis meliputi: 

1. Luas wilayah Kecamatan Kedamaian 

yang tidak sesuai kriteria teknis 

pemekaran kecamatan dengan ketentu-

an wilayah Sumatra dan Sulawesi 

minimal 10 Km², berdasarkan data 

penelitian luas wilayah Kecamatan 

Kedamaian hanya mencapai 8,21 km² 

yang berarti tidak memenuhi kriteria 

teknis pemekaran wilayah kecamatan. . 

2. Jumlah penduduk Kecamatan 

Kedamaian yang sesuai dengan kriteria 

syarat teknis pemekaran kecamatan 



yaitu minimal jumlah penduduk suatu 

kecamatan mencapai jumlah minimal 

dengan ketentuan wilayah Sumatra dan 

Sulawesi minimal 7.500 jiwa, 

berdasarkan data yang penulis teliti 

penduduk Kecamatan Kedamaian 

mencapai 52.593  jiwa. 

 

3. Keadaan ekonomi kecamatan Kedamai-

an cukup memadai di dukung sarana 

transportasi darat yang menunjang yang 

dilalui jalan transportasi utama by pass 

jl soekarno hatta, masyarakat hidup dari 

berwiraswasta dengan jumlah mencapai 

5403 atau 10,08% dari jumlah pen-

duduk Kecamatan Kedamaian, dan 

sarana ekonomi yang maksimal di 

Kecamatan berjalan secara maksimal 

dikarenakan di Kecamatan Kedamaian  

mempunyai lembaga keuangan seperti 

Bank atau lembaga keuangan lainya.. 

 

4. Sarana pembangunan di Kecamatan 

Kedamaian di bidang bidang sarana dan 

prasarana sangat mengharapkan lebih 

meningkatan pembangunan fasilitas 

yang ada maupun yang belum ada 

diwilayah ini, sehingga nantinya 

Kecamatan Kedamaian dapat me-

ningkatkan perekonomian dan tarap 

hidup masyarakatnya 

 

Saran 

 
1. Untuk pihak pemerintah Kecamatan 

Kedamaian agar dapat meningkatkan 

sarana dan prasarana serta pelayanan 

publik di wilayah Kecamatan Kedamai-

an sesuai dengan visi dan misi serta 

tujuan pembangunan yang ada di 

Kecamatan Kedamaian. Hal ini ber-

tujuan tujuan untuk meningkatkan 

pembangunan masyarakat dan ke-

sejahteraan  agar bisa tercapai dengan 

maksimal. 

 

2. Untuk Masyarakat wilayah Kecamatan 

Kedamaian agar dapat membantu 

meningkatkan pembangunan yang ada 

di Kecamatan Kedamaian karena 

kecamatan ini baru berdiri dan masih 

banyak kekurangan dibidang sarana 

pembangunan yang ada. 
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