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ABSTRAK. Pola permukiman masyarakat desa biasanya dipengaruhi oleh lokasi desa, iklim, serta 
adat budaya desa tersebut. Di antara adat budaya yang ada, beberapa di antaranya telah melekat 
kedalam diri masyarakat desa sehinggga membuat sebuah kebiasaan dan perilaku yang tercermin 
dari bagaimana cara mereka bersosialisasi terhadap sesama. Di sebuah dusun yang terletak di desa 
Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, kehidupan bermasyarakat dan gotong royong yang 
turun temurun menjadi sebuah budaya dan kebiasaan dari masyarakat telah membawa dusun ini 
bangkit dari keterpurukan atas terjadinya bencana gempa bumi yang melanda Yogyakarta dan 
sekitarnya pada tahun 2006. Tak hanya itu, berkat gotong royong dan kerja keras masyarakat 
membangun desanya kembali, desa ini berhasil masuk dalam nominasi Aga Khan Award pada  tahun 
2010 di Doha, India. Tentunya atas prakarsa arsitek senior, Eko Prawoto, yang telah menggerakkan 
hati masyarakat dan membuatkan sebuah desain yang unik untuk merekonstruksi kembali desa itu. 
Desa ini bernama dusun Ngibikan. Desa yang memiliki warisan leluhur yang tetap dijaga baik, warisan 
yang membuat desa ini mendapatkan predikat sebagai desa yang memiliki konsep Arsitektur 
Komunitas di dalamnya, yaitu konsep dimana pembangunan desa berbasis pada kebutuhan dan 
keinginan komunitas/ masyarakatnya, hal tersebut dikenal dengan warisan hidup bergotong royong. 
Perilaku masyarakat yang membentuk suatu pola permukiman pedesaan yang indah dan nyaman 
untuk dihuni. 
 
Kata kunci: pola permukiman, dusun ngibikan, perilaku masyarakat 
 
ABSTRACT. This research is aimed to analize the relation between patterns of settlement with the 
behavior of the community within the settlement. A case study of Ngibikan village has been conducted 
as a significant village within Yogyakarta city which had been destroyed by earthquake in 2006. This 
village has been nominated in Aga Khan Award 2010 in Doha, India, as a village that known well as a 
village which had been built by community participation or gotong royong’s concept. This village has a 
well maintaned heritage, that makes this village has been regarded as a village with a concept of 
community architecture within it. This concept known as a concept of a rural development based on 
the needs and desires of the community/ society by implementing the concept of community 
participation or gotong royong. By applying this concept, hopefully could create a settlement for the 
community which is comfort and livable. 
 
Keywords: pattern of settlement, Ngibikan village, community’s behaviour 
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PENDAHULUAN 
 
Dusun Ngibikan yang terletak di desa Canden, 
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul 
merupakan desa yang masih asri dan rimbun 
akan aneka jenis tanaman. Masyarakatnya 
yang mayoritas bermata pencaharian sebagai 
tukang bangunan dan petani melaksanakan 
kegiatan sehari-harinya seperti biasa.Tidak 
ada rona kesedihan dan trauma yang terlihat di 
wajah masyarakat desa ini akibat bencana 
yang menimpa desa ini tahun 2006 silam. 
Kegiatan sosial masih terus berlangsung. 
 
Desa Ngibikan bangkit dari keterpurukan atas 
kerja keras masyarakat sekitar membangun 
desa mereka kembali, dengan dibantu oleh 
seorang arsitek senior, Eko Prawoto, yang di 
donaturi oleh berbagai kalangan. Gotong 
royong, itulah kunci dari semua prestasi yang 
di capai oleh Dusun Ngibikan ini. 
 
Gotong royong merupakan salah satu perilaku 
masyarakat yang entah disadari atau tidak, 
telah menjadi suatu budaya khususnya pada 
masyarakat Indonesia. Gotong royong 
hanyalah satu di antara banyak perilaku yang 
terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat 
pedesaan. Perilaku ini dapat dibentuk oleh 
sebuah karya arsitektur, yaitu sebuah karya 
arsitektur yang baik dan dapat memenuhi 
semua kebutuhan masyarakatnya. Tentunya 
karya arsitektur seperti itulah yang dapat 
menciptakan sebuah perilaku positif pada 
masyarakat pengguna karya arsitektur 
tersebut.Begitu juga sebaliknya, perilaku 
masyarakat dapat berubah menjadi negatif 
ketika arsitektur yang menaungi mereka tak 
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
 
Dalam sebuah kajian, dikatakan bahwa 
kebiasaan mental dan sikap perilaku 
seseorang dipengaruhi oleh lingkungan 
fisiknya. Hal ini mengindikasikan bahwa 
perilaku manusia dapat dipengaruhi oleh 
lingkungan sekitarnya. Tetapi dapat juga 
terjadi sebaliknya. Sebagai manusia yang 
mempunyai cipta rasa, perilaku mereka pun 
dapat mempengaruhi lingkungannya. 
Sehingga tercipta suatu lingkungan seperti apa 
yang mereka harapkan. 
 
Contohnya, rumah tradisional jawa memiliki 
pendopo di depan rumahnya. Gunanya untuk 
berkumpulnya para saudara dan tetangga 
sekitar untuk membicarakan sesuatu. 
Berkumpulnya masyarakat untuk membahas 
sesuatu ini yang mendesak manusia untuk 
menciptakan sebuah tempat yang dapat 
digunakan untuk berkumpul bersama. Konsep 

inilah yang timbul karena adanya suatu 
perilaku yang kemudian diaplikasikan dalam 
bentuk suatu disain. 
 
TUJUAN 
 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah: 
1. Menjabarkan keterkaitan antara pola 

permukiman dusun Ngibikan dengan 
perilaku masyarakatnya. 

2. Membuktikan bahwa hasil karya arsitektur 
berkaitan erat dengan perilaku manusia. 

3. Menjelaskan benang merah antara perilaku 
manusia dengan kebutuhan ruang 
berhuninya yang selanjutnya berpengaruh 
pada pola hunian dan permukimannya 

 
METODE 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif deskriptif, dimana 
dalam penelitian ini akan digambarkan tentang 
studi kasus yang terpilih dengan gejala sosial 
tertentu sesuai dengan hasil studi lapangan 
yang diperoleh dan kemudian dibandingkan 
dengan teori-teori pendukung. Dalam 
penelitian ini juga digambarkan sifat sesuatu 
yang tengah berlangsung pada saat studi 
dilaksanakan. Dengan menggunakan metode 
kualitatif deskriptif ini, maka informasi yang 
didapatkan juga relatif baru karena data dan 
informasi diperoleh langsung dari studi 
lapangan, sehingga diharapkan hasilnya juga 
dapat bermakna dan memberikan kontribusi 
yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan dan dapat dianggap menjadi 
panduan dalam pemecahan masalah 
permukiman. Analisa pembahasan dalam 
penelitian ini dilakukan dengan mengkaji 
literatur yang ada dibandingkan dengan 
kondisi dan fakta lapangan. 
 
POLA PERMUKIMAN 
 
Permukiman terbentuk karena adanya 
kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki 
kebutuhan akan berhuni. Permukiman yang 
dibentuk karena adanya sekelompok rumah/ 
tempat tinggal ini memiliki fasiltas-fasilitas 
penunjang baik fasilitas umum maupun sosial 
yang mendukung kegiatan bermukim dalam 
suatu kelompok masyarakat dengan jangka 
waktu yang cukup lama. Selain kegiatan 
bermukim dan berhuni suatu kelompok 
masyarakat, dalam sebuah permukiman juga 
terdapat kegiatan sosial kemasyarakatan yang 
mendukung satu sama lain di dalam kelompok 
masyarakat. Di lain pihak, suatu kumpulan 
rumah yang tidak terdapat kegiatan sosial 
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kemasyarakatan di dalamnya, disebut sebagai 
perumahan dan belum tepat bila dikatakan 
sebagai sebuah permukiman. Dalam teori 
permukiman dan perkotaan, masalah 
permukiman tidak dapat terlepas dari masalah 
perkotaan, karena permukiman itu merupakan 
bentuk mikro dari sebuah kota. Analogi dengan 
hal tersebut, suatu kawasan keraton dapat 
dikatakan sebagai cikal bakal muncul dan 
terbentuknya sebuah kota.   
 
Amos Rapoport mendefinisikan permukiman 
sebagai sebuah kota bukan dari segi ciri-ciri 
morfologis tertentu, atau bahkan kumpulan ciri-
cirinya, melainkan dari segi suatu fungsi 
khusus yaitu menyusun sebuah wilayah dan 
menciptakan ruang-ruang efektif melalui 
pengorganisasian sebuah daerah pedalaman 
yang lebih besar berdasarkan hierarki-hierarki 
tertentu. 
 
Permukiman berasal dari kata mukim yang 
berarti penduduk tetap, tempat tinggal/ 
kediaman, daerah dan dapat pula didefinisikan 
sebagai kawasan. Sehingga, kata permukiman 
dapat didefinisikan sebagai daerah yang terdiri 
dari kumpulan tempat tinggal yang didiami oelh 
masyarakat yang bermukim di suatu tempat, 
akhirnya permukiman memiliki elemen-elemen 
fisik lainnya selain bangunan tempat tinggal 
seperti pasar, bangunan pendidikan, dan 
bangunan pemerintahan. Sehingga apabila 
permukiman semakin komplek sampai 
terbentuk kumpulan permukiman, maka akan 
terlihat juga lima elemen pembentuk kota yang 
dimaksud Kevin Lynch yaitu elemen path, 
edges, landmark, nodes dan district. 
 
BENTUK-BENTUK POLA PERMUKIMAN 
PENDUDUK 
 
Pola persebaran permukiman penduduk 
dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan 
tanah, tata air, topografi dan ketersediaan 
sumber daya alam yang terdapat di wilayah 
tersebut. Ada tiga jenis pola pemukiman 
penduduk berdasarkan teori permukiman 
secara umum dikaitkan dengan kondisi lahan 
dan lingkungan sekitarnya, yaitu sebagai 
berikut: 
 
Pola Permukiman Memanjang (Linier). 
Pola pemukiman memanjang memiliki ciri 
pemukiman berupa deretan memanjang 
karena mengikuti jalan, sungai, rel kereta api 
atau pantai. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pola Permukiman Terpusat 
Pola permukiman ini mengelompok 
membentuk unit-unit yang kecil dan menyebar, 
umumnya terdapat di daerah pegunungan atau 
daerah dataran tinggi yang berelief kasar, dan 
terkadang daerahnya terisolir. Di daerah 
pegunungan, pola permukiman memusat 
mengitari mata air dan tanah yang subur. 
Sedangkan daerah pertambangan di 
pedalaman permukiman memusat mendekati 
lokasi pertambangan. Penduduk yang tinggal 
di permukiman terpusat biasanya masih 
memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan 
dalam pekerjaan. Pola permukiman ini sengaja 
dibuat untuk mempermudah komunikasi antar 
keluarga atau antar teman bekerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pola Permukiman Tersebar 
Pola permukiman tersebar terdapat di daerah 
dataran tinggi atau daerah gunung api dan 
daerah-daerah yang kurang subur. Pada 
daerah dataran tinggi atau daerah gunung api 
penduduk akan mendirikan permukiman 
secara tersebar karena mencari daerah yang 
tidak terjal, morfologinya rata dan relatif aman. 
Sedangkan pada daerah kapur, permukiman 
penduduk akan tersebar mencari daerah yang 
memiliki kondisi air yang baik. Mata 
pencaharian penduduk pada pola permukiman 
ini sebagian besar dalam bidang pertanian,  
perkebunan dan peternakan. 
 

 
 
 
 

 

Gambar 1:  Pola permukiman mengikuti jalan, karena 
bangunanmenghadap ke jalan 

Sumber: http://soerya.surabaya.go.id 

 

 

Gambar 2:  Pola permukiman terpusat di daerah 
pegunungan.Membentuk kelompok-kelompok kecil 

sehingga disebut terpusat. 
Sumber: http://soerya.surabaya.go.id 
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Pola Permukiman Cluster 
Pola permukiman cluster biasanya terdapat 
pada permukiman-permukiman tradisional 
yang sudah terpola karena perilaku 
masyarakatnya maupun karena tuntutan adat 
dan tradisi masyarakat. Pola permukiman ini 
dapat dilihat pada pola permukiman tradisional 
di daerah Madura dan Jatim (gambar sebelah 
kiri), pantai utara timur dan juga pola 
permukiman tradisional di Sumba (gambar 
sebelah kanan) 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARAKTERISTIK PERUMAHAN DI DUSUN 
NGIBIKAN 
 
Sebelum  terjadi gempa pada tahun 2006, 
rumah – rumah yang ada di dusun Ngibikan ini 
merupakan rumah sederhana yang biasa 
dijumpai di kawasan desa terutama desa di 
daerah jawa pada umumnya. Menggunakan 
batu bata sebagai dindingnya, dengan atap 
pelana sebagai penutup atapnya. Namun 
setelah rekonstruksi kembali yang dilakukan 
warga bersama arsitek Eko Prawoto, 
perubahan bentuk rumah pun terjadi. 
Pembuatan rumah rekonstruksi yang 
merupakan bentuk rumah tipikal ini membawa 
efek yang cukup terasa pada bentukan rumah 
yang ada. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Setelah beberapa tahun berselang, 
masyarakat yang telah kembali pulih secara 
ekonomi mulai merasa ingin sesuatu yang 
berbeda pada rumah mereka.Selain 
perkembangan bentuk rumah yang 
menyesuaikan kebutuhan penghuni, terdapat 
juga penambahan – penambahan ornamen 
yang berfungsi untuk mempercantik rumah 
yang tadinya terkesan tipikal tersebut. Hal ini 
yang membuat permukiman dusun Ngibikan 
mulai berwarna kembali dan terlihat semakin 
cantik. 
 
Perkembangan dalam bentuk rumah biasanya 
terjadi pada ruang-ruang yang tadinya tidak 
disediakan pada bentuk tipikal pada rumah 
aslinya. Seperti contohnya kamar mandi, 
kamar anak, dapur, gudang atau tempat 
penyimpanan barang, hingga garasi. Pada 
studi kasus di salah satu  rumah yang kami 
kunjungi, disana terdapat penambahan ruang 
di depan dan samping rumah, yaitu untuk 
kamar tidur anaknya yang telah beranjak 
dewasa yang terletak persis bedempetan di 
depan rumah, dan perlebaran teras yang 
terletak disamping rumah. Selain itu akan ada 
lagi penambahan ruang yaitu kamar mandi dan 
tempat cuci baju yang sekarang ini masih 
dalam tahap wacana pembangunan. Pada 
contoh  rumah lainnya, rumah ini dijadikan 
sebagai tempat usaha juga, yaitu membuka 
warung kelontong. Oleh karenya, maka pada 
rumah ini pun terjadi penambahan di sisi 
rumahnya untuk tempat berjualan dan 
menyimpan barang – barang yang akan dijual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3:  Pola permukiman tersebar. 
Menyebar ke segala arah mengikuti kontur tanah 

Sumber: http://soerya.surabaya.go.id 

 

 

 
Gambar 4:  Pola permukiman cluster 

Mengikuti pola jalan dan berkelompok sesuai 
dengan kebutuhan 

Sumber: modul kuliah, Happy Indira dewi, 2009 

 

 
Gambar 5:  Rumah penduduk yang mengalami 

penambahan ruang 
Sumber: Dok pribadi, 2012 
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Berangkat dari kebosanan terhadap sesuatu 
yang tipikal dan berharap rumahnya memiliki 
ciri khas tersendiri dibandingkan rumah yang 
lain. Masyarakat ramai mendandani rumah 
mereka dengan berbagai ornamen, mulai dari 
ornamen yang hanya  sekedar ditempel, 
hingga merubah permukaan dinding dengan 
ornamen tersebut. Bahkan ada beberapa 
rumah yang menggunakan daun jendela 
sebagai ornamen itu sendiri. Dapat dilihat dari 
foto disamping bahwa daun jendelanya dibuat 
sedemikian rupa sehingga menjadi ornamen 
tersendiri yang mempercantik fasad rumah 
tersebut. Kreatifitas dalam bidang seni seperti 
inilah yang melekat ke dalam masayarakat 
dusun ngibikan. Sehingga mereka berlomba-
lomba untuk membuat rumahnya secantik 
mungkin dengan memadukan ornamen – 
ornamen hasil kreasi mereka sendiri. 
 
Beralih dari perkembangan yang ada menuju 
ke orientasi atau arah hadap dari masing-
masing rumah di dusun ini. Karena 
menggunakan pondasi eksisting dan 
mempertahankan apa yang ada yang dapat 
menjadi penunjang konstruksi bangunan, 
maka arah hadap atau orientasi bangunan pun 
tetap dipertahankan sebagaimana semula. 
Jika pada awalnya bangunan tersebut 
menghadap ke arah jalan, maka akan tetap 
dipertahankan sebagimana adanya, begitu 
juga rumah yang menghadap ke arah lainnya. 
 
Tetapi jika dilihat lebih lanjut, arah hadap 
rumah yang terdapat di permukiman dusun 
Ngibikan ini tidak teratur. Beberapa rumah ada 
yang menghadap pada jalan utama, sehingga 
dapat dikatakan memiliki pola linier dengan 
mengikuti jalur jalan tersebut. Namun di sisi 
lain, beberapa rumah juga memiliki posisi yang 
tidak menghadap jalan, yaitu menghadap 
lahan kosong di depan rumahnya, bahkan ada 

yang menghadap ke arah yang berbeda tidak 
teratur. Ada juga beberapa rumah yang 
posisinya saling bertolak belakang dengan 
rumah di samping/ belakangnya.Pola ini dapat 
di lihat pada gambar 7 yang merupakan hasil 
gambaran eksplorasi mengeliling desa 
Ngibikan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada gambar 7, bidang kotak mewakili symbol 
dari rumah-rumah yang ada di dusun Ngibikan 
Rt.05 yang berbatasan langsung dengan 
Rt.04. Bentuk rumah yang ada disimbolkan 
dengan bentuk kotak dan tanda panah 
tersebut merupakan arah hadap dari masing-
masing rumah. Dapat dilihat bahwa arah 
hadap dari masing-masing rumah mengikuti 
arah jalan atau bahkan mencari lahan kosong 
yang lebih luas untuk dijadikan arah hadap.Hal 
ini dikarenakan dahulunya merupakan tanah 
yang kosong dan tidak berpenghuni. Ketika 
ada seseorang ingin membangun rumah yang 
tidak berada dipinggir jalan, maka mereka 
membangun dengan arah hadap yang 
menghadap ke tanah yang lebih lapang. Pada 
kasus penelitian lain yang dilakukan oleh 
Mahasiswa Diponegoro Semarang, ditemukan 
pula pola permukiman di dusun Ngibikan serta 
perkembangannya seperti terlihat pada 
gambar 8. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 6:  Rumah yang mengalami penambahan 
ruang sebagai warung 

Sumber: Dok pribadi, 2012 

 

 

Gambar 7:  Sketsa Pola Permukiman dan Arah 
hadap rumah tinggal di dusun Ngibikan 

Sumber: Hasil Analisa, 2012 
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ANALISA POLA PERMUKIMAN DIKAITKAN 
DENGAN PERILAKU MASYARAKAT 
 
Jika dilihat dari sketsa/ gambar 7 akan terlihat 
bahwa pola permukiman di dusun Ngibikan 
tidak beraturan. Untuk rumah yang 
menghadap langsung ke jalan, mereka akan 
mengikuti arah jalan. Hal ini erat kaitannya 
dengan teori pola permukiman yang bersifat 
linear, yaitu pola permukiman yang memiliki 
orientasi jalan, sungai, gunung, atau arah suci. 
Dalam kasus ini permukiman berorientasi 
kepada jalan.  
 
Sedangkan permukiman yang tidak 
bersinggungan langsung dengan jalan besar, 
mereka akan cenderung tidak beraturan arah 
hadapnya. Dahulu mereka menganggap lahan 
luas di depan mereka sebagai jalan warga, 
padahal suatu ketika dibangun rumah tepat 
persis pada lahan kosong yang di anggap 
sebagai jalan warga tersebut. Hal ini yang 
menyebabkan pola permukiman dusun 
Ngibikan terkesan tidak teratur dan 
berantakan. 
 
Sebelumnya ada juga penelitian yang 
memetakan atau menggambarkan bentuk pola 
permukiman dusun Ngibikan.Dalam gambar 8 
terlihat lebih luas daerahnya daripada obyek 
yang kami teliti, tetapi dari peta tersebut kita 
dapat menarik satu benang merah, yaitu pola 

permukiman dusun Ngibikan memiliki pola 
amorph atau tidak beraturan. 
KESIMPULAN 
 
Ditinjau dari analisis dan pembahasan yang di 
ulas sebelumnya, dapat ditarik sebuah 
kesimpulan bahwa letak dan keadaan tanah 
sekitar dusun Ngibikanlah yang membuat 
wilayah ini dipenuhi oleh penduduk.Karena 
penduduk sekitar mendekatkan diri dengan 
tempat mereka bekerja.Tanah yang subur 
sangat cocok dijadikan lahan pertanian dan 
perkebunan, dan itulah salah satu mata 
pencaharian utama masyarakat dusun 
Ngibikan setelah menjadi tukang bangunan. 
 
Budaya, adat istiadat, dan kepercayaan sekitar 
tidak mempengaruhi bagaimana masyarakat 
dusun Ngibikan membentuk pola hunian 
mereka. Pola hunian ini justru terbentuk seiring 
berjalannya waktu dan pemikiran mereka 
bahwa lahan luas di depan mereka akan tetap 
terjaga seperti itu dan bisa dimanfaatkan untuk 
kegiatan sosial. Meski pendapat tersebut 
ternyata salah, karena saat ini sebagian rumah 
penduduk justru saling membelakangi satu 
sama lain dan arah hadap rumahnya menjadi 
acak-acakan dan tidak jelas menghadap 
kemana. Tetapi pendapat tersebut tetap 
dipegang oleh masyarakat dusun dengan 
menganggap lahan kosong di depan rumahnya 
merupakan jalan umum yang tidak akan 
dibangun rumah suatu saat nanti. Sehingga 
masyarakat leluasa membangun rumah 
dimanapun sesuai keingingan mereka dan 
menghadap manapun yang mereka anggap 
pantas selagi masih ada lahan kosong. 
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Gambar 8:  pola permukiman dusun Ngibikan sebelum 
gempa (atas); pola permukiman dusun Ngibikan pasca 

gempa (bawah) 
Sumber: Sukawi, 2011 
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