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Penelitian ini mengidentifikasi pengaruh keberadaan Kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA) terhadap 
perubahan guna dan harga lahan di wilayah sekitarnya. Perubahan yang terlihat sangat pesat di sekitar 
Kampus ITERA  adalah  perubahan guna dan harga lahan. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebutuhan akan 
lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan para mahasiswa ITERA yang berdatangan dari berbagai daerah. 
Kebutuhan tersebut dapat dilihat dari perubahan bentuk penggunaan lahan dari pertanian, perkebunan, 
dan lahan kosong menjadi permukiman yang berwujud tempat hunian sementara (kost), warung makan, 
layanan fotocopy sebagai penyedia fasilitas bagi mahasiswa ITERA. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan 
peningkatan pada harga lahan disekitar ITERA. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, 
wawancara kepada stakeholders, dan masyarakat sekitar kampus Kampus ITERA. Metode analisis yang 
digunakan adalah menggunakan sistem informasi geografis untuk menggambarkan perubahan guna dan 
harga lahan, deskriptif untuk menjelaskan bagaimana perubahan guna dan harga lahan yang terjadi, serta 
regresi untuk melihat variabel apa yang paling mempengaruhi perubahan harga lahan di sekitar Kampus 
ITERA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh keberadaan Kampus ITERA terhadap 
perubahan guna dan harga lahan di wilayah sekitarnya. Berdasarkan hasil analisis faktor yang paling 
mempengaruhi perubahan harga lahan di sekitar Kampus ITERA diketahui bahwa ada tiga faktor besar yang 
mempengaruhinya, yaitu jarak ke jalan utama, jarak ke kampus, dan jarak ke Central Business District (CBD).  

 
 

This thesis identifies the presence of Institut Teknologi Sumatera in altering the land use and price in the 
surrounding area. The very rapidly changes around the campus ITERA is altering the land use and price land. 
It is because of the need for the land in order to meet the needs the students of ITERA who come from all 
regions. These needs can be seen in the form of land use changes from agriculture, plantation, and vacant 
land into rented house, food stalls, photocopy services as a provider of facilities for students ITERA. In 
addition, it also resulted in increasing price of land around ITERA. The data were collected through 
questionnaires, as well as interviews with stakeholders and community members in the ITERA campus’ 
neighborhood. The analytical method adopted in this thesis is geographic information systems to describe a 
changes in altering the land use and the price of land. In addition this research explain how the alter land 
use and the price of land are happening, and with regression to see the most influence variables changes in 
land price around the campus ITERA. The findings suggest that the presence of Institut Teknologi Sumatera, 
to some degree, has influenced how the land is being managed as well as the price of land in the 
surrounding area. Based on the analysis, there are three major factors that most influence the price changes 
of land around the campus ITERA, the distance to the main roads, the distance to the campus, and the 
distance to the Central Business District (CBD). 
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1. PENDAHULUAN  
 
Lambatnya perkembangan teknologi di Indonesia, 
membuat pemerintah mengupayakan untuk 
membangun dan mengembangkan lembaga 
perguruan tinggi negeri berbasis teknologi. Selama 
ini, perguruan tinggi  negeri berbasis teknologi 
hanya berada di Pulau Jawa, yaitu Institut 
Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Teknologi 
Sepuluh November (ITS). Dalam hal ini, pemerintah 
mengupayakan untuk membangun perguruan 
tinggi berbasis teknologi di luar Pulau Jawa agar 
persebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 
merata keseluruh wilayah Indonesia. Menurut 
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 124 
tahun 2014 tentang pendirian Institut Teknologi 
Sumatera (ITERA), Pemerintah berupaya 
meningkatkan dan mengembangkan sumber daya 
manusia serta pemerataan peningkatan mutu 
pendidikan tinggi di bidang teknologi di Provinsi 
Sumatera.  
 
Pembangunan ITERA di Sumatera juga dikaitkan 
dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam 
dokumen MP3EI disebutkan bahwa salah satu 
prinsip dasar bagi keberhasilan pembangunan 
adalah produktivitas, inovasi, dan kreatifitas yang 
didorong oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK), dan dipandang sebagai salah satu pilar 
perubahan. Dalam hal ini, pengembangan SDM 
yang unggul, berkualitas, menguasai IPTEK, 
sekaligus memiliki karakter kewirausahaan yang 
baik menjadi sangatlah penting. Peningkatan SDM 
dan IPTEK nasional menjadi strategi utama 
pelaksanaan MP3EI karena pada era ekonomi 
berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan 
ekonomi sangat bergantung pada hasil penemuan-
penemuan produk inovasi.  
 
Wilayah Sumatera memiliki berbagai potensi 
sumber daya energi seperti gas bumi, minyak 
bumi, batubara, dan panas bumi yang tersebar dan 
melimpah merupakan potensi dalam mewujudkan 

Sumatera sebagai Lumbung Energi. Untuk itu, 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  
membuat program pendirian institut teknologi 
negeri di Sumatera yang dinamakan Institut 
Teknologi Sumatera (ITERA) yang ditetapkan 
berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung 
Selatan, Provinsi Lampung melalui Surat Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060 
tahun 2012. Pada tanggal 6 Oktober 2014, 
Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan 
Presiden telah melakukan peresmian Institut 
Teknologi Sumatera (ITERA) di Bandar Lampung. 
Kedepannya ITERA akan dikembangkan serta 
dibina oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) 
selama 10 tahun dengan kualitas minimal setara 
dengan ITB. ITERA terletak di Jalan Terusan 
Ryacudu, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten 
Lampung Selatan dengan menempati lahan 
sebesar 285 hektar. Lahan ini sebelumnya 
merupakan lahan perkebunan karet milik PT. 
Perkebunan Nusantara VII dan dibeli oleh 
Pemerintah Provinsi Lampung lalu dihibahkan ke 
Kementrian Pendidikan untuk pembangunan 
ITERA. 
 
Dengan adanya kampus secara otomatis 
mempengaruhi dalam berbagai aspek dari segi 
sosial, budaya, dan ekonomi termasuk harga lahan 
di wilayah sekitarnya [1]. Perubahan yang terlihat 
sangat pesat di sekitar kampus ITERA adalah  
perubahan harga lahan yang dikarenakan oleh 
adanya kebutuhan akan lahan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan para mahasiswa ITERA 
yang berdatangan dari berbagai daerah. 
Kebutuhan tersebut dapat dilihat dari perubahan 
bentuk penggunaan lahan dari pertanian, 
perkebunan, dan lahan kosong menjadi 
permukiman yang berwujud tempat hunian 
sementara (kost), warung makan, layanan fotocopy 
dan lain-lain sebagai penyedia fasilitas bagi 
mahasiswa ITERA. Hal ini mengakibatkan 
peningkatan pada harga lahan disekitar ITERA dan 
akan berdampak pula pada perubahan guna lahan 
di sekitarnya. Perkembangan kebutuhan yang 
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sangat dinamis menyebabkan peningkatan 
kebutuhan akan lahan semakin lama semakin 
bertambah sedangkan lahan bersifat tetap. Hal ini 
mengakibatkan perlunya analisis perubahan guna 
dan harga lahan disekitar wilayah ITERA untuk 
mengidentifikasi seberapa besar pengaruh 
perubahan guna dan harga lahan yang terjadi 
akibat adanya ITERA terhadap wilayah 
disekitarnya. 
 

2. METODE PENELITIAN  
 
Penelitian ini menggunakan metode analisis 
dengan mempertimbangkan tujuan dari penelitian, 
maka metode analisis yang digunakan sebgai 
berikut 
 

 Teknik Analisis SIG (Sistem Informasi 
Geografis)  

SIG (sistem informasi geografis) merupakan sistem 
komputer yang memiliki kemampuan dalam 
menangani data yang bereferensi geografi yaitu 
masukan, manajemen data, alalisis dan manipulasi 
data, serta keluaran. Pengolahan data 
menggunakan metode analisis SIG dalam 
penelitian ini menggunakan software Arc View.  
 

 Teknik Deskriptif Perubahan Guna dan Harga 
Lahan 

Analisis deskripsi digunakan untuk 
mendeskripsikan hasil dari teknik analisis 
menggunakan sistem informasi geografis. Analisis 
ini digunakan karena perubahan terhadap guna 
lahan menjadi faktor yang sangat penting terhadap 
peningkatan harga lahan. Tujuannya adalah untuk 
menjelaskan bagaimana perubahan guna lahan 
yang terjadi di sekitar wilayah studi setelah adanya 
kampus, dengan mengacu pada peta penggunaan 
lahan. Selain itu, analisis ini digunakan setelah pola 
perubahan harga lahan dihasilkan dalam bentuk 
peta dan data, sehingga diketahui pengaruh 
keberadaan ITERA terhadap harga lahan di sekitar 
wilayah ITERA, yaitu Kelurahan Korpri Jaya, 
Kelurahan Korpri Raya, Desa Way Huwi, dan Desa 
Sabah Balau yang kemudian diterjemahkan ke 
dalam bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti 
dan dipahami. 
 
 

 Teknik Analisis Kuantitatif Korelatif (Model 
Regresi) 

Analisis kuantitatif korelatif adalah analisis 
mengenai variabel apa yang paling mempengaruhi 
perubahan atau peningkatan harga lahan di sekitar 
Kampus ITERA dan seberapa besar hubungan yang 
terjadi antara variabel umum dan varibel 
khususnya sehingga dapat diketahui variabel apa 
yang paling mempengaruhi harga lahan.  
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil dan pembahasan akan menjelaskan 
mengenai jawaban atas tiap sasaran penelitian. 
Sasaran penelitian terdapat tiga sasaran, 
diantaranya adalah mengenai perubahan guna 
lahan yang terjadi di wilayah studi. Setelah 
melakukan analisis perubahan guna lahan yang 
terjadi di wilayah studi maka dilakukan analisis 
terhadap perubahan harga lahan di wilayah studi. 
Selanjutnya perubahan harga lahan dianalisis 
korelasi atau keterkaitan antara faktor-faktor yang 
mempengaruhi perubahan harga lahan di wilayah 
studi.  
 

 Perubahan Guna Lahan 
Pada bagian ini peneliti akan membahas mengenai 
perubahan guna lahan di sekitar Kampus ITERA. 
Untuk menganalisis perubahan guna lahan maka 
akan dilihat guna lahan sebelum adanya kampus 
ITERA dan setelah adanya Kampus ITERA. Peneliti 
memilih untuk menganalisis perubahan guna lahan 
pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2016. 
Namun karena keterbatasan data, peneliti hanya 
mendapatkan data dan foto udara dari tahun 2011 
sampai dengan tahun 2016. ITERA sendiri baru 
dibangun pada awal tahun 2012, maka dari syarat 
untuk menganalisis yaitu dari sebelum 
dibangunnya ITERA sampai dengan setelah 
dibangunnya ITERA bisa dilakukan penelitian 
perubahan guna lahan di sekitar Kampus ITERA. 
Ketelitian data hasil interpretasi foto udara 
dilakukan dengan cara membandingkan hasil 
interpretasi dengan kondisi sebenarnya dilapangan 
melalui cek langsung ke lapangan, dan juga melalui 
pengecekan data dari kantor kelurahan dan desa 
setempat, maupun data dari RTRW Kota Bandar 
Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini 
dilakukan untuk menjamin tingkat validitas dan 
akurasi yang tinggi.  
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Berdasarkan survey dan hasil analisis yang 
dilakukan di kantor kelurahan ataupun di kantor 
desa di wilayah sekitar Kampus ITERA diketahui 
bahwa pada tahun 2006 mayoritas penggunaan 
lahan sebagai lahan perkebunan karet dan 
persawahan. Hal ini dikarenakan lokasi sekitar 
Kampus ITERA pada tahun tersebut masih 
merupakan lahan milik PTPN VII yang berisi 
perkebunan karet. Namun karena keterbatasan 
data yang ada penulis tidak dapat menunjukkan 
peta guna lahan pada tahun tersebut. Selanjutnya 
penulis menganalisi guna lahan tahun 2011. 
Berikut adalah hasil analisis peta guna lahan tahun 
2011 di wilayah studi. 
 

 
Gambar 5. 1. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2011 
 
Peta penggunaan tersebut berasal dari hasil 
analisis yang berasal dari data guna lahan di RTRW 
Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung 
Selatan, foto udara, dan survey lapangan. Jika 
dilihat dari data tersebut bisa diketahui bahwa 
penggunaan lahan disekitar ITERA masih tergolong 
heterogen. Mayoritas penggunaan lahan adalah 
perkebunan dan pertanian diikuti permukiman 
yang bertumpuk di sekitar Kampus ITERA tepatnya 
di Kelurahan Korpri Jaya dan Kelurahan Korpri 
Raya. Hal ini bisa terjadi karena lokasi tersebut 
masih tergolong dekat dengan ibu kota dan masuk 
ke wilayah Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2011 
ini keadaan penggunaan lahan belum terlalu 
mengalami perubahan karena memang di lokasi ini 
belum ada dorongan untuk menarik para 
pendatang masuk ke wilayah ini. Dikarenakan letak 
yang cukup jauh dari ibukota yaitu pinggiran kota 

menyebabkan lahan disekitar Kampus ITERA tidak 
terlalu diminati oleh para pembeli baik dari 
masyarakat Lampung sendiri. 
 
Dari hasil analisis tersebut ditemukan bahwa 
perubahan antara tahun 2011/2011 ke 2012 
sangat besar, dikarenakan adanya pembangunan 
Kampus ITERA. Semula lahan itera yang 
penggunaannya sebagai lahan perkebunan karet 
milik PTPN V11 beralih menjadi lahan guna fasilitas 
pendidikan yang telah dibeli oleh Pemerintah 
Lampung untuk dihibahkan sebagai lahan 
pembangunan Kampus ITERA seluas 285 ha. 
Namun seperti yang dilihat pada foto udara tahun 
2012 diatas diketahui bahwa perubahan guna 
lahan hanya berada di lokasi pembangunan lahan 
untuk Kampus ITERA, sedangkan untuk wilayah 
sekitar Kampus ITERA tidak terjadi perubahan guna 
lahan yang berarti. Hal ini disebabkan belum 
adanya pertumbuhan ekonomi yang tejadi di 
sekitar Kampus ITERA karena pembangunannya 
sendiri baru akan dimulai pada tahun 2013 awal. 
Pada tahun 2013 ini mulai ada pembangunan 
ITERA tahap pertama berupa pembangunan 
gerbang disertai pembangunan gedung untuk para 
dosen dan perkuliahan.Sebenarnya mahasiswa 
ITERA sendiri telah ada sejak tahun 2012, namun 
karena belum jadinya gedung perkuliahan maka 
mereka di kuliahkan dahulu di gedung perkuliahan 
ITB. Setelah setahun berlalu ternyata 
pembangunan gedung perkuliahan ITERA pun 
masih belum jadi, sehingga menyebabkan 
angkatan ke dua yaitu tahun 2013 pun dititipkan 
pula di Kampus ITB. 

 
Gambar 5. 2. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2016 



 

 Penulis 1, penulis 2 / JPK Vol. x No. x (xxxx) x - xx   5 

Peta di atas adalah hasil analisis penggunaan lahan 
yang bersal dari foto udara, survey lapangan, dan 
data kelurahan ataupun desa di wilayh studi. Pada 
tahun 2016 peta tahun 2016 jika dibandingkan 
dengan peta tahun 2011 dapat dilihat bahwa 
perubahan disekitar Kampus ITERA pun tidak 
terlalu signifikan karena memang lokasi ini 
terbilang berada di pinggiran kota, sehingga 
peningkatan terhadap kegiatan aktivitas 
masyarakat tidak terlalu tajam. Namun terlihat 
semenjak adanya ITERA tumbuhnya perdagangan 
dan jasa di sekitar kampus, berdasarkan hasil 
survey ke lapangan perdagangan dan jasa tersebut 
terdiri dari warung makan, foto copy, laundry, 
took, dan kost-kosta. Dengan adanya Kampus 
ITERA memungkinkan lokasi  ini kedepannya 
menjadi padat dengan aktivitas penunjang 
kegiatan kampus. Hal ini mulai dapat dirasakan 
oleh masyarakat sekitar pula. Berdasarkan 
wawancara peneliti dengan Kantor Kelurahan 
Korpri Jaya dan Kelurahan Korpri Raya, dan Kepala 
Desa Way Huwi dan Sabah Balau diperoleh 
informasi bahwa sebelum adanya ITERA 
merupakan perkebunan milik PTPN VII, namun 
pada tahun 2016 sebagian perkebunan karet telah 
ditebang untuk lokasi pembangunan Kampus 
ITERA. Selain itu perubahan yang saat ini muncul di 
masyarakat sekitar kampus ITERA adalah 
perubahan penggunaan lahan yang mereka 
tempati. Sejak tahun 2014 – 2016 sudah mulai 
banyak perubahan guna lahan hal ini dikarenakan 
mulai berjalannya aktivitas pembelajaran di 
Kampus ITERA ditambah lagi mahasiswa yang 
dititipkan di kampus ITB Bandung di pulangkan 
disebabkan gedung perkuliahan yang telah jadi 
pada tahun 2016 menimbulkan pertambahan 
jumlah mahasiswa yang menyebabkan semakin 
bertambahnya kebutuhan akan aktifitas penunjang 
kegiatan kampus. 
 
Hal ini menyebabkan masyarakat sekitar beralih 
fungsi dari rumah untuk pribadi menjadi rumah 
yang disewakan dan membangun kost-kostan 
untuk keperluan tempat tinggal mahasiswa 
maupun pembangunan untuk aktivitas penunjang 
kampus lainnya, seperti tempat makan, laundry, 
dan foto copy. Selain perubahan guna lahan, 
masyarakat juga mengalami perubahan pada pola 
pikir mereka kearah yang lebih terbuka dan lebih 
maju untuk mau menerima pembangunan ITERA 
[27]. Dengan adanya pembangunan ITERA 

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat sekitar. Warga juga berharap 
kedepannya mereka dapat bersaing untuk 
membangun sebuah usaha atau lapangan 
pekerjaan seperti mendirikan rumah sewa (kost-
kostan), jasa cuci baju (laundry), rumah makan, 
fotocopy, dan lain-lain. Selain itu, dengan adanya 
ITERA membuat warga sekitar menjadi terbuka 
pikiran untuk melanjutkan anak atau cucu mereka 
kuliah sampai ke perguruan tinggi dengan biaya 
yang murah karena dekat dari rumah mereka 
sendiri. 
 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terjadi 
perubahan guna lahan pada tahun 2011 ke tahun 
2016. Perubahan guna lahan terbesar adalah 
perubahan guna lahan pada lahan perkebunan 
yang berkurang sebesar 290,12 hektar dengan 
persentase perubahan adalah 36,55% . Hal ini 
dikarenakan lahan perkebunan di wilayah studi 
digunakan untuk pembangunan menjadi fasilitas 
pendidikan. Sementara penggunaan lahan pada 
lahan permukiman dari tahun 2011 ke tahun 2016 
meningkat sekitar 3,2% dan penggunaan lahan 
untuk pertanian atau persawahan berkurang 
sebesar 4,25%. Berikut adalah tabel untuk lebih 
jelasnya. 
 
Tabel 5. 1. Tabel Perubahan Penggunaan Lahan 
Tahun 2011 ke Tahun 2016 

Penggunaan 
Lahan 

Luas 
pemukiman 

(ha) 

Luas 
Persawahan 

(ha) 

Luas 
Perkebunan 
(ha) 

Perubahan 
luas 

14.63 -15.99 -290.12 

Persentase 
Perubahan 
(%) 

3.282993 -4.25255 -36.54611 

 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa 
penggunaan lahan untuk permukiman terbesar 
berada pada Kelurahan Korpri Jaya sebesar 196 
hektar, diikuti Kelurahan Korpri Raya sebesar 155 
hektar, Desa Way Huwi sebesar 25 hektar, dan 
Desa Sabah Balau sebesar 20 hektar. Untuk 
penggunaan lahan pertanian atau persawahan 
paling besar berada pada Desa Way Huwi sebesar 
251 hektar, diikuti Desa Sabah Balau sebesar 89 
hektar, Kelurahan Korpri Jaya sebesar 27 hektar, 
dan Kelurahan Korpri Raya sebesar 25 hektar. 
Untuk penggunaan lahan perkebunan Desa Sabah 
Balau memiliki penggunaan lahan terbesar yaitu 
368 hektar, diikuti Desa Way Huwi sebesar 185 
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hektar, sedangkan untuk Kelurahan Korpri Jaya dan 
Kelurahan Korpri Raya tidak memiliki penggunaan 
lahan untuk perkebunan. 
 
Kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah 
dilakukan dapat dipahami bahwa adanya aktivitas 
pembangunan dan perkembangan perekonomian 
yang ada di suatu wilayah akan mengakibatkan 
permintaan terhadap lahan semakin meningkat. 
Luas lahan yang bersifat tetap dan permintaan 
akan lahan yang semakin meningkat ini  
menyebabkan alih guna lahan di sekitar Kampus 
ITERA tidak dapat terelakkan. Kondisi ini 
mengakibatkan lahan-lahan yang kurang produktif 
dialihkan menjadi lahan yang lebih produktif 
(intensif). Menurut  [28] semakin tinggi tingkat 
pertumbuhan wilayah menuntut alokasi 
penggunaan lahan yang semakin berhasil guna dan 
berdaya guna. Terjadinya pembangunan fasilitas 
pendidikan yaitu sekitar Kampus ITERA, 
menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang 
disebabkan oleh permintaan akan kebutuhan 
dalam rangka memenuhi aktivitas kampus memiliki 
pola dan dampak bagi wilayah sekitarnya. 
Berdasarkan survey lapangan dan wawancara 
kepada kepala kelurahan dan kepala desa 
setempat diketahui bahwa pola perubahan guna 
lahan di wilayah studi terjadi sejak adanya Kampus 
ITERA pada tahun 2012. Sebelum adanya Kampus 
ITERA peruntukan lahan di sekitar kampus berupa 
pertanian, perkebunan, dan permukiman warga, 
namun seiring berjalannya waktu dengan 
perkembangan pembangunan Kampus ITERA dan 
perkembangan jumlah mahasiswa mengakibatkan 
bertambahnya pemenuhan kebutuhan aktivitas 
kampus.  
 
Berdasarkan pola perubahan lahan, puncak 
perubahan lahan terdapat di sekitar lokasi kampus, 
yaitu pada Kelurahan Korpri Jaya dan Desa Way 
Huwi yang memiliki letak sangat dekat dengan 
Kampus ITERA. Hal ini diperkirakan akan terus 
terjadi dari tahun ke tahun semakin dekat dengan 
lokasi kampus, maka perubahan guna lahan akan 
semakin memuncak dan akan berdampak pada 
peningkatan harga lahan disekitar Kampus ITERA. 
Namun, perkembangan perubahan lahan untuk 
sekarang masih berada di sekitar pinggir Jalan 
terutama Jalan Terusan Ryacudu hal ini 
dikarenakan perubahan yang terjadi masih bersifat 
kegiatan ekonomi berupa warung makan, 

fotocopy, dan laundry. Untuk lahan yang ada di 
dalam jalan, perubahan lahan yang terjadi pada 
lahan permukiman warga yang beralih menjadi 
kost-kostan ataupun rumah sewa hal ini terjadi 
karena tingginya kebutuhan mahasiswa untuk 
tempat tinggal 
 

 Perubahan Harga Lahan 
Berikut adalah penjelasan dari analisis yang telah 
dilakukan dari tahun 2006, 2011, dan 2016. 
 
Tahun 2006 
Pada tahun 2006 Kelurahan Korpri Jaya merupakan 
wilayah yang didominasi oleh perumahan, 
persawahan, dan perkebunan karet. Sebelum 
adanya Kampus ITERA lokasi ini memang 
merupakan lahan perkebunan karet milik PTPN VII. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada 
masyarakat, orang yang biasa melakukan jual beli, 
dan kantor kelurahan yang ada di wilayah ini harga 
di pinggir jalan Jalan Senopati yang berada di 
Kelurahan Korpri Jaya antara Rp 200.000 – Rp 
300.000 dan wilayah yang berada di dalam jalan 
memiliki harga sekitar Rp 50.000 – Rp 200.000. 
Untuk Kelurahan Korpri Raya yang berada 
bersebelahan dengan Kelurahan Korpri Jaya 
menurut analisis yang telah dilakukan kepada 
masyarakat, orang yang biasa melakukan jual beli, 
dan kantor kelurahan yang ada di wilayah ini harga 
dipinggir Jalan Terusan Ryacudu antara Rp 500.000 
– Rp 1.000.000 sedangkan lahan yang berada 
didalamnya berkisar antara Rp 100.000 – 300.000. 
Desa Way Huwi pada tahun 2006 memiliki lahan 
yang penggunaannya juga mayoritas persawahan, 
perkebunan, dan perumahan. Berdasarkan analisis 
yang dilakukan pada masyarakat, orang yang biasa 
melakukan jual beli, dan kantor kelurahan yang 
ada di wilayah ini harga di pinggir jalan Jalan Airan 
dan Terusan Ryacudu berkisar antara Rp 300.000 – 
500.000 sedangkan harga lahan didalamnya 
berkisar antara Rp 50.000 – 200.000. Untuk Desa 
Sabah Balau mayoritas penggunaan lahan berupa 
perkebunan karet memiliki harga lahan yang lebih 
murah dibandingkan harga lahan diwilayah 
sekitarnya, dahulu menurut Berdasarkan analisis 
yang dilakukan pada masyarakat, orang yang biasa 
melakukan jual beli, dan kantor kelurahan yang 
ada di wilayah ini melakukan transasksi jual beli 
memakai istilah rantai yaitu jika di permeterkan 
harga lahan di pinggir jalan berkisar Rp 100.000 – 
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Rp 200.000 sedangkan didalam jalan berkisar Rp 
20.000 – Rp 100.000. 
 

 
Gambar 5. 3. Peta Harga Lahan Tahun 2006 
 
Tahun 2011 
Jika kita lihat dari hasil analisis diketahui bahwa 
sebelum adanya Kampus ITERA harga lahan hanya 
dipengaruhi oleh jalan utama. Hal ini 
menyebabkan mahalnya harga lahan yang berada 
dipinggir jalan dari pada di dalam jalan. Dari hasil 
analisis yang diperoleh kenaikan harga lahan dari 
tahun 2006 ke tahun 2011 tidak terlalu besar ini 
disebabkan tidak adanya daya tarik para investor 
ataupun masyarakat untuk membeli lahan di 
sekitar Kampus ITERA. Salah satu kendalanya 
adalah sulitnya mengakses jalan dilokasi ini karena 
belum adanya angkutan umum dan jauh dari 
ibukota. 
 
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada 
masyarakat, orang yang biasa melakukan jual beli, 
dan kantor kelurahan yang ada di wilayah ini harga 
di pinggir jalan Jalan Senopati antara Rp 300.000 – 
Rp 500.000 dan wilayah yang berada di dalam jalan 
memiliki harga sekitar Rp 200.000 – Rp 300.000. 
Untuk Kelurahan Korpri Raya yang berada 
bersebelahan dengan Kelurahan Korpri Jaya 
menurut analisis yang telah dilakukan kepada 
masyarakat, orang yang biasa melakukan jual beli, 
dan kantor kelurahan yang ada di wilayah ini harga 
dipinggir Jalan Terusan Ryacudu antara Rp 
1.000.000 – Rp 2.000.000 sedangkan lahan yang 

berada didalamnya berkisar antara Rp 200.000 – 
500.000.  
 
Desa Way Huwi pada tahun 2011 memiliki lahan 
yang penggunaannya juga mayoritas persawahan, 
perkebunan, dan perumahan. Berdasarkan analisis 
yang dilakukan pada masyarakat, orang yang biasa 
melakukan jual beli, dan kantor kelurahan yang 
ada di wilayah ini harga di pinggir jalan Jalan Airan 
dan Terusan Ryacudu berkisar antara Rp 500.000 – 
1.000.000 sedangkan harga lahan didalamnya 
berkisar antara Rp 100.000 – 300.000. Untuk Desa 
Sabah Balau mayoritas penggunaan lahan berupa 
perkebunan karet memiliki harga lahan yang lebih 
murah dibandingkan harga lahan diwilayah 
sekitarnya, dahulu menurut Berdasarkan analisis 
yang dilakukan pada masyarakat, orang yang biasa 
melakukan jual beli, dan kantor kelurahan yang 
ada di wilayah ini melakukan transasksi jual beli 
memakai istilah rantai yaitu jika di permeterkan 
harga lahan di pinggir jalan berkisar Rp 200.000 – 
Rp 500.000 sedangkan didalam jalan berkisar Rp 
50.000 – Rp 200.000. 
 

 
Gambar 5. 4. Peta Harga Lahan Tahun 2011 
 
Tahun 2016 
Pada tahun 2016 Kelurahan Korpri Jaya memiliki 
peningkatan yang paling tinggi dikarenakan adanya 
Kampus ITERA. Diketahui bahwa peningkatan 
harga lahan mencapai tiga sampai empat kali lipat 
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dibandingkan dari tahun 2006. Menurut 
masyarakat, orang yang biasa melakukan jual beli, 
dan kantor kelurahan di wilayah ini, selain karena 
adanya Kampus ITERA yang mengakibatkan 
perubahan harga lahan yang sangat signifikan 
adanya Kampus IAIN, MAN 1, dan SMA 12 
membuat harga dilahan ini juga meningkat. 
Ditambah akan dibangunnya jalan tol juga akan 
meningkatkan harga pasaran yang ada di 
Kelurahan Korpri Jaya. Dari hasil analisis yang 
bersumber dari masyarakat dan pelaku jual beli 
tanah diketahui bahwa harga di Kelurahan Korpri 
Jaya yang berada dipinggir Jalan Senopati memiliki 
harga sekitar Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000/m² 
sedangkan tanah yang berada didalamnya memiliki 
harga antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000/m². 
Keberadaan wilayah Kelurahan Korpri Jaya yang 
termasuk Kelurahan Kota Bandar Lampung juga 
menjadi salah satu penyebab harga lahan disini 
lebih mahal dari wilayah di Kabupaten Lampung 
Selatan. 
 
Untuk Kelurahan Korpri Raya pada tahun 2016 juga 
mengalami kenaikan sekitar dua sampai tiga kali 
lipat daripada tahun 2006. Hal ini pula tak terlepas 
dari adanya Kampus ITERA yang memberi 
pengaruh pada harga disekitar kelurahan ini. 
Dahulu Kelurahan Korpri Raya dan Kelurahan 
Korpri Jaya merupakan satu Kelurahan yang 
bernama Kelurahan Harapan Jaya, namun 
mengalami pembagian menjadi dua kelurahan 
yang berbeda. Kelurahan Korpri Raya memiliki 
penggunaan lahan yang lebih padat karena rata-
rata lahan disini sudah dibangun dan jarang sekali 
melihat lahan yang masih kosong di wilayah ini 
serta secara infrastruktur lebih baik dibandingkan 
Korpri Jaya. Selain itu wilayah Kelurahan Korpri 
Raya dilalui oleh Jalan Terusan Ryacudu atau yang 
biasa disebut dengan jalur dua korpri 
mengakibatkan harga lahan disini tergolong mahal 
dibandingkan wilayah disekitarnya. Berdasarkan 
analisis yang dilakukan kepada masyarakat, orang 
yang biasa melakukan jual beli, dan kantor 
kelurahan yang ada di wilayah ini harga lahan di 
pinggir Jalan Terusan Ryacudu antara Rp 2.000.000 
– Rp 5.000.000/m² sedangkan tanah yang berada 
didalam jalan berkisar antara Rp 1.000.000 – Rp 
2.000.000/m². Harga lahan disini lebih tinggi dari 
pada wilayah yang lain selain karena kelurahan 
yang berada di Kota Bandar Lampung dan dilewati 
jalan utama yaitu Jalan Terusan Ryacudu memang 

wilayah ini merupakan kawasan perumahan dari 
dulu, memiliki jumlah utilitas yang lebih lengkap, 
dan jarak ke ibukota yang lebih dekat menjadi 
penyebab harga lahan disini tinggi. 
 
Pada tahun 2016 Desa Way Huwi juga memiliki 
peningkatan pada harga lahannya yang disebabkan 
adanya Kampus ITERA. Peningkatan mencapai dua 
hingga empat kali lipat dari tahun 2006. Diketahui 
bahwa Desa Way Huwi merupakan Desa di 
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 
Selatan. Hal ini menyebabkan harga lahan lebih 
murah dibandingkan Kelurahan Korpri Jaya dan 
Kelurahan Korpri Raya yang merupakan Kecamatan 
Sukarame Kota Bandar Lampung. Berdasarkan 
analisis yang dilakukan pada masyarakat, orang 
yang biasa melakukan jual beli, dan kantor desa 
yang ada di wilayah ini harga lahan yang berada di 
pinggir Jalan Airan memiliki harga antara Rp 
2.000.000 – Rp. 5.000.000/m² sedangkan wilayah 
Desa Way Huwi di Jalan Utama Terusan Ryacudu 
yaitu depan Institut Teknologi Sumatera memiliki 
harga antara Rp 2.000.000 – 3.000.000/m² hal ini 
dikarenakan wilayah ini masih mayoritas berupa 
perkebunan karet bekas PTPN VII. Untuk wilayah di 
dalam Jalan Airan harga lahan berkisar antara Rp 
500.000 – Rp 1.000.000 sedangkan untuk wilayah 
di dalam Jalan depan Kampus ITERA memiliki harga 
lahan berkisar Rp 400.000 – Rp 500.000 harga 
lahan disini lebih rendah karena memiliki jalan 
yang mayoritas belum beraspal dan terletak lebih 
jauh dari ibukota atau pusat perekonomian. 
 
Untuk Desa Sabah Balau yang berada dekat dengan 
kawasan yang akan dibangun Tol memiliki harga 
lahan yang lebih murah dibandingkan wilayah 
lainnya, namun dengan adanya Kampus ITERA juga 
berdampak pada kenaikan harga lahan disekitar 
sini. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada 
masyarakat, orang yang biasa melakukan jual beli, 
dan kantor desa yang ada di wilayah ini harga 
lahan dipinggir jalan berkisar Rp 500.000 – 
1.000.000 sedangkan harga didalam jalan berkisar 
antara Rp 300.000 – Rp Rp 500.000. Hal ini 
dikarenakan memang mayoritas merupakan lahan 
perkebunan dan sebagian perumahan warga. 
Selain itu Desa ini berada lumayan jauh dari 
ibukota dan memiliki infrastruktur jalan yang 
belum baik pada sebagian wilayahnya. 
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Gambar 5. 5. Peta Harga Lahan Tahun 2016  
 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui 
bahwa pada tahun 2006 ke tahun 2011 dan dari 
tahun 2011 ke tahun 2016 terjadi peningkatan 
harga lahan di wilayah sekitar Kampus ITERA. 
Harga lahan semakin tinggi apabila berada di 
pinggir jalan dan semakin dekat dengan Kampus 
ITERA sementara harga lahan semakin rendah jika 
berada jauh dari jalan utama dan Kampus ITERA. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan 
harga lahan dari tahun 2006 ke tahun 2011 sebesar 
100 – 200% , sedangkan pada tahun 2011 ke tahun 
2016 terjadi perubahan harga lahan yang sangat 
signifikan yaitu mencapai 200 – 600%. Hal ini 
dikarenakan pembangunan Kampus ITERA pada 
akhir tahun 2012 membuat harga lahan di wilayah 
sekitarnya menjadi semakin meningkat. 
 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 
kepada makelar tanah dan masyarakat di wilayah 
studi serta pada aparat Kantor Dinas Pendapatan 
Daerah, harga lahan pasar di empat kelurahan/ 
desa berada jauh diatas harga lahan pemerintah 
atau NJOP. Harga lahan pasaran rata-rata 
mencapai 4 hingga 20 kali lebih tinggi dari harga 
NJOP. Harga lahan berdasarkan NJOP selalu berada 
di bawah harga lahan pasar dikarenakan dalam 
transaksi jual beli tanah/ lahan di lapangan sering 
terjadi spekulasi pada masa yang akan datang 
sehingga nilai jual yang ditawarkan bisa menjadi 
sangat tinggi. 
 

 
Gambar 5. 6. Nilai Jual Objek Pajak Wilayah Studi 
 

 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan 
Harga Lahan Disekitar Kampus ITERA 

 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dari ke 
15 variabel yang diteliti didapatkan hanya 12 yang 
mempengaruhi harga lahan, variabel yang tidak 
mempengaruhi harga lahan di sekitar ITERA 
adalah faktor sosial, faktor kesuburan tanah, dan 
lingkungan. Dinyatakan bahwa ketika nilai korelasi 
dibawah 0,05 maka nilai tersebut tidak korelasi 
dengan harga lahan. Sedangkan faktor yang 
mempengaruhi harga lahan di sekitar Kampus 
ITERA adalah jarak ke jalan utama, diikuti jarak ke 
kampus, jarak ke CBD, fasilitas sosial, fasilitas 
umum, transportasi, status lahan, guna lahan, 
infrastruktur, permintaan lahan, kemiringan 
lereng, dan keamanan.  
 

 
Gambar 5. 7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Perubahan Harga Lahan di Sekitar Kampus 

 
Berdasarkan gambar di atas diketahui tiga faktor 
terbesar yang mempengaruhi perubahan harga 
lahan di sekitar Kampus ITERA, yaitu: 
 
1. Jarak ke Jalan Utama 
Jarak lahan terhadap jalan utama merupakan 
faktor pertama yang paling mempengaruhi harga 
lahan dengan indeks korelasi sebesar 0,42. Angka 
ini menunjukkan bahwa semakin dekat dengan 
jalan utama maka harga lahan semakin tinggi dan 
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umumnya lahan yang terletak di pinggir jalan 
semakin mahal dan semakin ke dalam semakin 
murah. Hal ini dikarenakan lahan yang berada di 
pinggir jalan lebih mudah diakses, lokasinya 
strategis, dan dapat dijadikan sebagai tempat 
usaha. Hal ini terbukti dari hasil kuesioner dan 
wawancara kepada masyarakat, pelaku jual beli, 
dan kantor keluarahan maupun desa diketahui 
bahwa harga lahan dipinggir jalan mencapai 2 
sampai 10 kali lipat dibandingkan lahan yang 
berada di dalam jalan. Hal sesuai dengan hasil 
penelitian menurut [15] aksesbilitas lahan adalah 
tingkat kemudahan lahan dicapai dari tempat lain, 
yang diukur dari jarak lahan tersebut ke tempat 
tertentu.  Aksebilitas akan mempengaruhi harga 
lahan pada suatu wilayah. Lahan yang mempunyai 
aksesbilitas tinggi terhadap pusat kota, sekolah, 
pusat perdagangan, perkantoran akan mempunyai 
harga yang lebih tinggi dibandingkan lahan yang 
mempunyai aksesbilitas rendah. Dan daerah yang 
mempunyai aksesbilitas tinggi penggunaan 
lahanya akan lebih cepat berkembang dengan 
daerah yang aksesbilitasnya rendah [12]. 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa letak 
lahan yang berada di pinggir jalan Terusan 
Ryacudu yang dilalui Kelurahan Korpri Jaya dan 
Desa Way Huwi memiliki harga lahan tertinggi 
karena memiliki tingkat aksesibilitas yang paling 
baik, diikuti oleh Jalan Pangeran Senopati Raya 
yang ada di Kelurahan Korpri Jaya, Jalan Airan 
yang ada di Desa Way Huwi, dan Jalan Endro 
Suratmin yang ada di Desa Sabah Balau. Semakin 
baik jalan utama, semakin banyak yang melalui 
jalan tersebut maka harga lahan di pinngir jalan 
tersebut semakin tinggi. 
 
2. Jarak ke Kampus ITERA 
Jarak lahan terhadap kampus ITERA merupakan 
faktor kedua yang paling mempengaruhi harga 
lahan dengan indeks korelasi sebesar 0,39. Angka 
ini menunjukkan bahwa semakin dekat dengan 
kampus ITERA maka harga lahan semakin tinggi. 
Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya 
Kampus ITERA memicu kegiatan ekonomi dan 
menarik adanya investor untuk membeli tanah di 
sekitar ITERA. Menurut hasil wawancara dengan 
masyarakat, lahan disekitar ITERA banyak yang 
berminat membeli karena berpotensi untuk 
menghasilkan nilai ekonomi yang baik. Kegiatan 
ekonomi tersebut antara lain kost-kostan, warung 
makan, laundry, dan fotocopy. Tingginya interaksi 

yang dilakukan sivitas akademika, yang mencakup 
mahasiswa, dosen serta karyawan, menyebabkan 
tingginya kebutuhan akan pelayanan dan aktivitas 
pendukung sehingga menciptakan lapangan kerja 
dan kegiatan-kegiatan pembangunan baru. 
Penciptaan lapangan kerja dan kegiatan 
pembangunan tersebut berdampak pada 
meningkatnya sumber pendapatan masyarakat 
lokal yang ada di sekitar kawasan pendidikan 
tinggi. Meningkatnya fasilitas pendukung ini akan 
membawa dampak pada meningkatnya harga 
lahan di daerah tersebut, karena adanya demand 
yang terus meningkat sementara supply lahan 
bersifat tetap. Berdasarkan hasil analisis diketahui 
bahwa letak lahan yang berada di dekat dengan 
Kampus ITERA memiliki harga lahan yang tinggi. 
Universitas dapat dipandang sebagai mesin untuk 
pertumbuhan ekonomi dan pengembangan 
komunitas di sekitarnya (Calder, 2001). Hal ini 
dikarenakan oleh adanya interaksi yang terjadi 
antara sivitas akademika dengan masyarakat 
sekitar. Interaksi ini terutama terjadi karena 
adanya kebutuhan sivitas akademika terutama 
akan tempat tinggal dan fasilitas pendukung untuk 
menunjang aktivitasnya sehari-hari. Harga lahan di 
Kelurahan Korpri Jaya yang bersebelahan dengan 
lokasi Kampus ITERA memiliki peningkatan harga 
lahan yang paling tinggi, dibandingkan Kelurahan 
Korpri Raya, diikuti Desa Way Huwi, dan Desa 
Sabah Balau. 
 
3. Jarak ke CBD 
Central Business District (CBD) atau Daerah Pusat 
Kegiatan (DPK) adalah bagian kecil dari suatu kota 
atau wilayah yang merupakan pusat dari segala 
kegiatan politik, sosial budaya, ekonomi dan 
teknologi. Jarak lahan terhadap CBD merupakan 
faktor ketiga yang paling mempengaruhi harga 
lahan dengan indeks korelasi sebesar 0,317. Angka 
ini menunjukkan bahwa semakin dekat dengan 
CBD maka harga lahan semakin tinggi. Hal ini 
dapat terjadi karena semakin dekat dengan CBD 
maka semakin mudah dalam mengakses pusat 
kegiatan baik kegiatan politik, sosial budaya, 
ekonomi, dan teknologi. Lokasi suatu lahan 
berhubungan dengan penggunaan ekonomi dan 
sosial tertentu yang dapat dilakukan di lahan 
tersebut. Tingginya harga lahan yang termasuk ke 
dalam karakteristik lokasional salah satunya 
adalah kedekatan ke pusat primer/ pusat utama 
kegiatan kota. Berdasarkan hasil analisis diketahui 
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bahwa letak Kelurahan Korpri Jaya dan Keluraha 
korpri Raya yang memiliki jarak terdekat dengan 
ibu kota memiliki harga lahan yang lebih tinggi 
dibandingkan Desa Way Huwi, dan Desa Sabah 
Balau yang merupakan wilayah bagian Lampung 
Selatan. Selain itu, berdasarkan hasil analisis 
diketahui pula bahwa adanya Kota Baru yang akan 
dibangun di Lampung Selatan akan 
mempengaruhi peningkatan harga lahan di sekitar 
Kampus ITERA juga. Hal ini dikarenakan Kota Baru 
yang akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan 
Provinsi Lampung cukup dekat dengan 
keberadaan Kampus ITERA. Kota Baru sendiri akan 
dijadikan sebagai pusat pemerintahan Provinsi 
Lampung dimana akan meningkatkan bangkitan 
seperti jumlah penduduk, peningkatan fasilitas, 
maupun infrastruktur yang akan berdampak pada 
peningkatan harga lahan disekitarnya. Namun 
memang untuk sekarang pengaruh adanya Kota 
Baru belum terlihat signifikan karena 
pembangunan yang dihentikan sementara akibat 
adanya maslah pembiayaan. 

 

4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil survei dan analisis yang telah 
dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat keterkaitan antara keberadaan Kampus 
Institut Teknologi Sumatera terhadap perubahan 
guna dan harga lahan yang terjadi di wilayah 
sekitarnya. Perubahan guna lahan yang terjadi di 
Lokasi pembangunan Kampus Institut Teknologi 
Sumatera memicu perubahan guna lahan di 
sekitarnya juga. Perubahan guna lahan tahun 2006 
ke tahun 2011 tidak terjadi perubahan yang berarti 
penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan 
karet dan persawahan, serta diikuti permukiman. 
Perubahan guna lahan tahun 2011 ke tahun 2016 
terjadi perubahan yang cukup besar pada 
penggunaan perkebunan dikarenakan menjadi 
lahan Kampus ITERA. Untuk perubahan di sekitar 
kampus terjadi perubahan yang pada fungsi 
bangunan dari permukiman menjadi lahan 
kegiatan ekonomi, seperti kost-kostan, rumah 
sewa, warung makan, toko, fotocopy, dan laundry. 
Sebagian lagi dari lahan tak terbangun, pertanian, 
dan perkebunan menjadi lahan kegiatan ekonomi 
pula. Perubahan harga lahan yang terjadi di sekitar 
Kampus ITERA pada tahun 2006 ke tahun 2011 
sebesar 100 – 200 % sedangkan pada tahun 2011 

ke tahun 2016 sangat signifikan mencapai 200 – 
600%. Hal ini dikarenakan permintaan akan lahan 
di sekitar kampus cukup besar terutama digunakan 
untuk kegiatan ekonomi maupun tempat tinggal 
mahasiswa. Selain itu, perbedaan harga lahan 
pasaran dengan NJOP di sekitar kampus sangat 
berbeda mencapai 4 hingga 20 kali lipat. Untuk 
faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan 
harga lahan di sekitar Kampus ITERA ada 3 faktor 
utama yang  paling mempengaruhi peningkatan 
harga lahan di sekitar Kampus ITERA adalah jarak 
ke jalan utama, diikuti jarak ke kampus, dan jarak 
ke CBD. 
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