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Abstract 

Discourse of social changes that happen in nation-state will give new effect to several 
development paradigm, which divided become two concentrate territory are rural and urban 
where people live in there, along side to conduct social interaction, socio-anthropologist analyze 
that both of sector are indicator of development in ares. One of them is Human Settlement as 
container of social interaction among human inside there. Human Settlement surely understood 
that space as important part from human organization and reflection of societies in region. So, 
Human Settlement not only meant physically building, but observing locality of that societies 
too, specially rural areas that based agrarian aspect, and dominantly live as peasantry. Social 
change issues from food sovereignity, climate change, and demographic along side rural areas 
studies as analysist object that determine how methods to build in economic, politic, and 
cultural aspect. Thus, new analysist method is needed about rural areas studies, that viewed 
from Human Settlement  in social space dimension and PRA as analysist tools to participate 
knowledge and societies needs aspect to involve in developing process. Because, developing 
process of rural areas are unification that reflected in Human Settlement as they planning and go 
directly towards of autonomous rural rest on diversity. In this paper will be discussed how to 
analyze Rural Settlement from PRA analysist, as sociological, culture, and anthropologist 
perspective and social changes to mapping rural potential as rural areas studies. 

Keywords: Development, Rural Areas Studies, Rural Settlement, PRA (Participative Rural 
Appraisal) 

 
 
 
 
I.  Pendahuluan 

“...Everybody wants development; but not everybody understands and accepts the 
basic requirements for development. The biggest requirement is hard work. Let us 
go to the villages and talk to our people and see whether or not it is possible for 
them to work harder...”  

(Nyerere, Julius. Tanganyika Africa National Union. Arusha Declaration, 1967) 
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Pada awalnya, proses pertumbuhan sekaligus pembangunan akan diikuti ataupun 
mengikuti sebuah perubahan sosial yang terjadi di semua aspek kehidupan manusia, 
tanpa terkecuali dimana manusia tersebut bermukim, entah di perdesaan atau perkotaan. 
Disamping itu, pola perencanaan pembangunan bisa dipastikan menjadikan dua wilayah 
tersebut (perdesaan dan perkotaan) sebagai titik tolak bagaimana pembangunan tersebut 
dimulai serta siapa pelaku pembangunan itu. Dimensi inilah yang membuat desa sebagai 
salah satu diskursus yang menarik dalam melihat pembangunan negara-bangsa, apalagi 
Indonesia meletakkan terminologi desa secara historis dalam konteks ‘asal-muasal 
berdirinya negara-bangsa’, seperti yang pernah dialami Imperium Majapahit. Terlebih, 
dalam di area negara Asia-Afrika, desa menjadi prioritas pembahasan dalam 
menentukan kebijakan pembangunan, sebab dengan mayoritas penduduk yang bertani 
didukung pula oleh sumber daya alam yang mengandalkan sektor pertanian, tentunya 
desa menjadi wilayah/teritori tempat dimana kegiatan manusia berasal dan acuan bagi 
program pembangunan. Seperti yang dipaparkan oleh Nyerere, 1967 dalam Arusha 
Declaration, (1967;9) 

“...A great part of Tanzania’s land is fertile and gets sufficient rain. Our country 
can produce various crops for home consumption and for export. We can produce 
food crops (which can be exported if we produce in large quantities) such as 
maize, rice, wheat, beans, groundnuts, etc. And we can produce such cash crops as 
sisal, cotton, coffee, tobacco, pyrethrum, tea, etc.  

Our land is also good for grazing cattle, goats, sheep, and for raising chickens, 
etc.; we can get plenty of fish from our rivers, lakes, and from the sea. All of our 
farmers are in areas which can produce two or three or even more of the food and  
cash crops  enumerated above, and each farmer could increase his production so 
as to get more food or more money...” 1 

 

Hal ini yang menjadi latar belakang tersendiri, bagi wacana perdesaan di 
Indonesia yang di tahun 2011 ini, mencuat kembali seiring digulirkannya UU Desa, 
sebagai contoh, Puluhan ribu kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa 
Nusantara (Parade Nusantara) hari ini menggelar demonstrasi menuntut lahirnya UU 
Desa. Aksi dilakukan serentak di seluruh kabupaten di Jawa dan beberapa di luar Jawa.2 
Termasuk pula yang dilakukan di Kabupaten Malang, yaitu demonstrasi ratusan Kepala 
Desa (Kades) yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa (AKDP) 
Se-Kabupaten Malang, Jumat (11/11/2011) mendesak Pemerintah Pusat melakukan 
percepatan pembahasan dan pemutusan Undang-Undang (UU) Desa.3 Hal ini tentunya 

                                                 
1 Nyerere, Julius. 1967. Arusha Declaration. Tanganyika African National Union. www.marxist.org 

.“...And because the main aim of development is to get more food, and more money for our other needs 
our purpose must be to increase production of these agricultural crops. This is in fact the only road 
through which we can develop our country - in other words, only by increasing our production of these 
things can we get more food and more money for every Tanzanian...”. Bandingkan pula dengan, konsep 
pembangunan awal yang pernah ditempuh Indonesia melalui penekanan sektor pertanian dan kawasan 
perdesaan sebagai basis utama pembangunan Negara-Bangsa, sehingga tahun 1960, Ir. Soekarno 
menggagas konsep reforma agraria dalam UU.Pengaturan Agraria sekaligus pengorganisiran perdesaan. 
Hal tersebut tidak lepas dari lahirnya ide Gotong-Royong di Indonesia, begitu pula di Tanzania lewat 
konsep Ujamaa. 

2 Detiknews, Jumat, 11/11/2011 11:00 WIB, Puluhan Ribu Kades Demo Tuntut UU Desa, Ancam Boikot 
e-KTP (diunduh tanggal 20 Desember 2011) 

3 Berita Jatim.com, Jum’at 11/11/2011. SBY Dan Marzuki Alie Didesak Sahkan UU Desa.Dalam berita ini 
dipaparkan pula bahwa Materi gerakan AKDP Kabupaten Malang adalah mendesak Pemerintah Pusat 
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akan mempengaruhi bagaimana format perdesaan itu akan digagas, tak terkecuali model 
perencanaan pembangunan mulai dari aspek formulasi sampai implementasi, Sebagai 
salah satu contoh adalah permukiman yang dilihat sebagai hasil dari pembangunan 
secara material sekaligus kristalisasi kreasi manusia sesuai dengan kondisi materialnya.  

Pola permukiman perdesaan akan bergantung pada format pemerintahan desa, 
sebab akan menentukan sampai mana pengelolaan potensi serta penataan spasial/ 
wilayah/kawasan akan berlangsung. Apalagi, salah satu dampak dari pembangunan 
adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dan proses tersebut akan meningkatkan 
pertumbuhan wilayah sesuai dengan potensi masing-masing sesuai dengan hal yang 
direncanakan oleh masing-masing daerah. Disini permukiman akan mengalami 
perkembangan berdasarkan alur sirkulasi penduduk yang bergerak sesuai motif 
ekonomi, politik, ataupun budaya. Pola sirkulasi tersebut secara otomatis akan 
membentuk wilayah serta ruang yang dihuni.  

Sensus penduduk tahun 2000 mencatat total jumlah penduduk adalah 
206.264.595 jiwa. Dalam Arif Budiman, (2002), tingkat urbanisasi mencapai 40% 
(tahun 2000), dan diperkirakan akan menjadi 60% pada tahun 2025 (sekitar 160 juta 
orang). Laju pertumbuhan penduduk perkotaan pada kurun waktu 1990-2000 tercatat 
setinggi 4,4%/tahun, sementara pertumbuhan penduduk keseluruhan hanya 1,6%/tahun.4 
Perkembangan kota-kota yang pesat ini disebabkan oleh perpindahan penduduk dari 
desa ke kota, perpindahan dari kota lain yang lebih kecil, pemekaran wilayah atau 
perubahan status desa menjadi kelurahan. Hal ini menjadi variabel tersendiri bagi 
wilayah perdesaan sebagai ‘pusat isu’, mulai dari kependudukan, politik-lokal, 
ketahanan pangan, ekologis hingga masalah reforma agraria. 

Berawal dari pemikiran tersebut, maka penulis mencoba untuk mendiskusikan 
kembali diskursus studi kawasan perdesaan sebagai awalan melalui sudut pandang 
permukiman yang dianalisis secara teoretik dengan menggunakan PRA (Participative 
Rural Appraisal).  

II.  Metodologi  

Proses metodologis yang penulis lakukan adalah mendalami studi literature 
dengan bertolak pada variabel permukiman dan studi kawasan perdesaan (PRA) terlebih 
dahulu, dan observasi secara random dari beberapa desa di kabupaten Malang sebagai 
sampel penelitian. Untuk kemudian, penulis mencoba untuk menganalisis pilihan 
metodologi dari hasil observasi awal, yang ditemukan di wilayah tersebut. Observasi 
tersebut menghasilkan deskripsi, seperti halnya yang dikemukakan oleh Nasir (1983;63) 
metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 
suatu objek, suatu setting kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 
pada masa sekarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif yaitu merupakan bentuk atau tipe penelitian untuk pencarian fakta dengan 

                                                                                                                                               
melakukan percepatan pembahasan dan pemutusan Undang-Undang (UU) Desa. Dimana inti dari 
gerakan tersebut yakni, adanya peningkatan kesejahteraan bagi pemerintahan desa dan masyarakat 
desa. Lebih dari itu, isi materi gerakan juga menyinggung dan mendesak pemerintah pusat memberikan 
perimbangan dana pusat ke desa. Besarannya minimal 5 sampai 10 persen dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Nasional(APBN). (diunduh tanggal 20 Desember 2011) 

4 Budiman, Arif. 2000. Aplikasi Penataan Perumahan Dan Permukiman Masyarakat Dalam Penataan 
Ruang Kota Sesuai Kebijakan Pemerintah, hal.1 
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interprestasi yang tepat. Menurut Masri Singarimbun, (1987;7) ada dua tujuan yang 
dicapai penelitian deskriptif,   yaitu : 

1. Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya 
suatu aspek fenomena sosial tertentu. 

2. Untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. 

Kemudian pada analisis deskripsi tersebut, penulis mengadakan cross-check data 
dengan melakukan wawancara secara informal lewat key informan serta beberapa 
perangkat desa terkait. Kerangka teoritis inilah yang menjadi rujukan bagi penulis 
dalam mendiskusikan masalah antara keempat kata kunci abstraksi di atas, antara lain 
Pembangunan, Studi kawasan perdesaan, Permukiman Perdesaan, PRA (Participative 
Rural Appraisal).  

III.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah 
sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah ragam pola permukiman perdesaan di tengah perubahan sosial dan 
pembangunan ? 

2. Bagaimanakah konsep perencanaan pembangunan permukiman perdesaan dan 
relevansi bagi studi kawasan perdesaan? 

IV.  Merencanakan sekaligus membangun perdesaan 

Membicarakan Desa sebagai ruang sosio-antropologis tentunya akan 
mengikutsertakan pembahasan tentang pembangunan sebagai proses sosial yang dimana 
melibatkan seluruh aktor yang tersebar di wilayah perdesaan ataupun perkotaan. 
Dengan demikian, proses tersebut memerlukan sebuah kesadaran menyeluruh tentang 
gagasan kerjasama diantara kedua wilayah tersebut untuk membangun negara-bangsa. 
Meskipun demikian, konsep desa tak bisa dilepaskan dari konteks materialisme sejarah 
pembentuk kawasan tersebut yang dilihat berdasarkan proses sirkulasi kepemilikan 
faktor produksi.  

Dinamika dari faktor produksi inilah yang mewujud dalam kepemilikan tanah 
serta kapital yang ditandai dengan hewan ternak sebagai sarana pendukung dalam 
pengolahan hasil bumi. Melalui dua hal inilah, pergeseran atau transformasi kelas yang 
disertai dengan perubahan sosial ikut terjadi, termasuk diantaranya faktor demografis 
sebagai basis kependudukan atau tenaga kerja, yang melakukan transmigrasi ataupun 
perpindahan ke daerah perkotaan. Pola ini diikuti dimensi persebaran penduduk dalam 
wujud permukiman sebagai bentuk material dari wacana kesejahteraan, sehingga 
disinilah konsep pembangunan menjalankan operasionalisasinya sesuai dengan apa 
yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Sondang P. Siagian (2001;7) berpendapat bahwa terlepas 
dari cara dan pendekatan yang digunakan, berbagai tindakan yang diambil -termasuk 
kebijaksanaan dan prioritas pembangunannya- dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan seluruh warga masyarakat.  

Dengan kata lain, pembangunan nasional harus diarahkan untuk memenuhi 
kebutuhan rakyat demi terciptannya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran. Dalam 
kata pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan ke arah 
keadaan yang lebih baik, dimana ada pertimbangan nilai (value judgment). Kartasasmita 
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(2006) sendiri berpendapat bahwa konsep pembangunan berkaitan erat dengan sistem 
nilai, gerakan, metode, strategi, dan indikator yang menjadi dominan pada setiap negara 
berkembang. Pembangunan sering didefinisikan sebagai suatu proses yang 
berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan 
jumlah dan produktivitas sumber daya. Epistemologi inilah yang coba ditekankan 
melihat bahwa sektor perkotaan yang selalui diidentifikasi sebagai objek pembangunan. 
Hal ini berimplikasi serius bagi pemerataan hasil pembangunan (baca; trickle down 
effect), ketersediaan pangan bahkan perumahan.  

Menurut Kuswartojo, (2005: 20) sebagai suatu kerangka kerja (framework), 
permukiman berkelanjutan dapat diwujudkan melalui tiga proses, yaitu peningkatan 
kualitas hidup secara berkelanjutan, tersedianya sumber daya secara seimbang sehingga 
kualitas hidup terus meningkat memerlukan adanya penyelenggaraan yang baik. Ide 
inilah yang disebut sebagai pembangunan permukiman berkelanjutan seperti yang 
dianalisis oleh Amartya Sen (1999: 24-25) dalam Masjkuri, (2008), pembangunan 
haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas hidup yang dijalani dan kebebasan 
yang dinikmati. Sehingga untuk mencapai kesejahteraan perlu ada peningkatan 
kapabilitas rakyat (people’s capabilities). Dengan demikian, pembangunan lebih 
menitikberatkan pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam 
mencapai kesejahteraannya (self-empowerment). 

Sementara itu, dalam dimensi pembangunan permukiman berkelanjutan sendiri 
dilihat bahwasanya isu-isu perkembangan permukiman masa yang akan datang dalam 
Bahan Sidang Kabinet, 13 Desember 2001, antara lain sebagai berikut5 : 

a. Urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat. Tantangan bagi Pemerintah ke depan 
adalah secara positif berupaya agar pertumbuhan lebih merata, antara lain dengan 
meningkatkan daya saing daerah yang lamban bertumbuh. Pemerintah perlu lebih 
aktif memperkuat permukiman dan kehidupan sosial masyarakat setempat. 

b. Perkembangan tak terkendali dari daerah yang memiliki potensi untuk tumbuh. 
Urbanisasi dan pertumbuhan cepat dapat terjadi pada daerah yang kepadatannya 
rendah atau sangat rendah. Tindakan yang harus segera dilakukan adalah 
mengembangkan instrumen agar pertumbuhan yang terjadi dapat lebih dikendalikan 
supaya unsur ruang permukiman yang terjadi lebih terintegrasi dan terpola. 

c. Marjinalisasi Sektor Lokal oleh sector nasional dan global. Pertumbuhan dan 
pengembangan yang berorientasi pada sektor formal, cenderung hanya memberi 
peluang kepada kegiatan atau kekuatan yang bersifat regional, nasional dan global. 
Dengan kearifan dan kemampuan mengelola dengan tepat potensi lokal dapat 
menjadi keunikan yang mempunyai daya jual ke luar, sehingga menjadi faktor 
peningkat daya saing setempat. 

Hal inilah yang mempengaruhi konsep perencanaan itu sendiri, seperti yang 
dipaparkan Bi, Lei. (2011;37) untuk memahami kompleksitas dari permasalahan yang 
ada serta berkembang setiap saat6,  
                                                 
5 Bahan Sidang Kabinet, 13 Desember 2001, Permukiman Untuk Pengembangan Kualitas Hidup Secara 

Berkelanjutan, hal.3 
6 Bi Lei. 2011. Integrating Planning Theory with Energy Planning in Developing Rural Areas: A Critical 

Assessment of the Energy Intervention Programs in Rural Hainan, China,  A thesis presented to the 
University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Doctor of Philosophy 
in Planning, Waterloo, Ontario, Canada. Hal. 37-38. Dia juga menyatakan bahwa “..Likewise, there is 
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“...Planning, taken as a social science, is deeply associated with  ecology and is 
subject  to our knowledge of nature (Vasishth, 2008). Complexity and uncertainty 
commonly exist in nature as well as the planning process (Dearden & Mitchell, 
1998). Definitions of complexity and uncertainty vary with the change of subject 
and context. Complexity tends to be used to characterize something with many 
parts in intricate arrangement (Lloyd, 2006). Materialism and dialecticism affirm 
that nature is our first and best operational example of complex system, which is 
evolving and constantly changing (Vasishth, 2008)...” 

Senada, pula dengan analisa Myrdal (1968;756) dalam Conyers (1984; 110) 
mengenai hubungan antara perencanaan dan hambatan-hambatan sosial di negara-
negara Afrika Selatan, bahwa walaupun tingkat persamaan telah disuarakan dengan 
lebih keras sebagai tujuan praktis menengah dalam hal perencanaan dan kebijaksanaan, 
namun ketimpangan tetap nampak dimana-mana. Perbedaan semakin menyengat karena 
terlepas dari berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dijalankan di bidang perencanaan, 
namun pada umumnya ketimpangan ekonomis tidak mungkin menurun semenjak 
kemerdekaan, jika segala sesuatu telah mereka tingkatkan. Dengan demikian, salah satu 
isu dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan kebutuhan dasar yang 
menyatakan bahwa maksud kebijakan pembangunan setiap negara atau dunia adalah 
pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh penduduk.   

Sebagaimana Forester (1989) dalam Baiquni (2005;6) kemukakan bahwa 
perencanaan tidak saja disusun berdasarkan fakta dan kecenderungan yang terjadi, tetapi 
oleh suatu keyakinan dan harapan masyarakat mengenai masa depannya. Proses 
perencanaan semacam ini memerlukan waktu panjang dan usaha besar dalam memenuhi 
partisipasi masyarakat.7 Sayangnya banyak proyek perencanaan yang dibuat dengan 
tergesa-gesa dan kurang mengindahkan proses partisipatif. Konsekuensinya 
perencanaan yang menggunakan metode partisipatif memang lebih mahal, tetapi proses 
proses partisipatif lebih efektif karena sekaligus dapat menciptakan pemahaman dan 
kesefahaman serta kesepakatan masyarakat dengan perencana dan para pemimpinnya. 
Pun begitu, hal ini adalah timbal-balik antara grand-design pembangunan dengan 
konsep perencanaan itu sendiri yang pada akhirnya melahirkan gagasan pembangunan 
wilayah, seperti yang dianalisis oleh, Koomen, (2008;3).8 

                                                                                                                                               
no unique definition to the term ‘uncertainty’, which has different meanings according to various 
authors. According to Hrudey (1996), uncertainty comprises true uncertainty, which is theoretically 
(although often not practically) reducible, and variability or indeterminacy, which is inherent in 
natural systems and cannot be reduced. Stirling (2001) describes that “uncertainty applies to a 
condition under which there is confidence in the completeness of the defined set of outcomes, but where 
there is acknowledged to exist no uniquely valid theoretical or empirical basis for the assigning of 
probabilities of these outcomes” (p. 78)...” 

7 Baiquni. 2005. Sesat Pikir Perencanaan Pembangunan Regional : Refleksi kritis di era otonomi. Artikel 
Pusat Studi Perencanaan Regional. Yogyakarta; UGM, dia juga memaparkan bahwa “Planners shape 
not only documents but also participation: who is contracted, who participate in informal design-
review meetings, who persuades whom of which options for project development. Planners do so not 
only by shaping which facts certain citizens may have, but also by shaping the trust and expectations of 
those citizen” (Forester, 1989:28) 

8 Koomen, Eric. 2008. Spatial Analysis In Support Of Physical Planning. Amsterdam: Vrije Universitet, 
Ph.d Thesis. Hal. 4, Dia juga menyatakan bahwa, “...In general such attempts aim to steer urbanisation 
processes through the enforcement of restrictions in sensitive areas and the promotion of urban 
development in other areas. The concern for regionally deteriorating socioeconomic conditions has 
also given rise to numerous spatial interventions that include the development of new infrastructure 
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“...Spatial developments that threaten these preferred conditions for living, 
recreation and employment are thus likely to receive extensive public and political 
interest. Such attention is certainly paid to the issues that directly threaten safety, 
as is the case with, for example, the increased flood risk associated with climate 
change. In fact, the spatial adaptations that may be needed to face climatic 
changes are a major new theme in current research related to physical planning 
(Kabat et al., 2005)...” 

 

V.  Membangun dan memodernisasi Desa (sekaligus meng-kota-kan Desa) ? 

Pembangunan desa merupakan upaya strategis untuk mendorong pengembangan 
potensi yang ada baik itu peningkatan SDA (sumber daya alam) atau SDM (sumber 
daya manusia). Setiap desa mempunyai  kesempatan yang luas untuk mengembangkan 
lingkungan fisik atau sosial-budaya sesuai dengan potensi atau permasalahan yang 
dimilikinya. Usaha-usaha dalam meningkatkan kualitas fisik lingkungan fisik, sosial, 
dan budaya harus banyak dilakukan, sebab sebagian besar usaha itu banyak didorong 
oleh pemerintah.   

Seperti yang dijelaskan oleh Purnomo (2004;43) yang menyatakan bahwa desa 
mengacu pada dua dimensi utama yakni wilayah dan kesatuan budaya. Wilayah sebagai 
kesatuan ekologi yang mana para penghuninya memiliki kesatuan budaya dan ia tidak 
terpisah dengan masyarakat luar, namun permasalahannya pembangunan selalu 
diidentifikasi dengan wilayah perkotaan sehingga kekuatan ekonomi-politik selalu 
terpusat disana. Pun begitu, paradigma pembangunan mengakibatkan desa sebagai 
subordinat dari kawasan perkotaan. 

Pembangunan yang berorientasi pada unsur manusianya berarti pula 
mempersiapkan manusia untuk ikut aktif dalam proses pembangunan yang 
berkesinambungan (sustainable). Hal itu berarti pembangunan yang diciptakan dari 
masyarakat sendiri, oleh masyarakat dan untuk semua masyarakat. Dengan demikian 
setiap anggota masyarakat harus ikut serta dalam setiap tahap pembangunan sesuai 
dengan kemampuannya. Seperti yang pernah dikatakan (Robeyns, 2005; 94) dalam 
Ferrrero et.al (2007;5) 

“...As a normative human-centered paradigm it prioritizes both a micro and macro 
analysis: on the one hand, it analyzes the individual’s well-being and agency; and 
on the other, it also furthers its scope to evaluate the ‘landscape’ of social 
arrangements that shape the individual’s well-being and agency. Hence, it is also 
concerned with the design of policies and proposals about social change in society 
that may affect the way human beings expand or contract their capabilities to do 
and to be what they have reason to value...” 

Dalam kerangka di atas, maka pembangunan masyarakat desa diarahkan untuk 
mentransformasikan struktur kegiatan sosial, ekonomi dan kelembagaan yang semula 
bercorak subsisten, tradisional dan agraris menuju pada struktur ekonomi bercorak 
perkotaan, modern dan industri. Dinamika yang terjadi dalam proses tersebut ditandai 
dengan perembesan struktur dan budaya moderen ke dalam struktur dan budaya 
perdesaan sehingga akan terjadi perluasan proses modernisasi ke seluruh masyarakat. 
Secara terminologi, desa berasal dari kata “deshi” dari bahasa Sansekerta, yang berarti 
                                                                                                                                               

and business estates and the implementation of spatial and financial policies to stimulate specific 
regions or economic sectors...” 
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tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Selain itu banyak definisi daripada desa, di 
antaranya: 

a. Menurut KBBI online desa adalah: (1) kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah 
keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang 
kepala desa); (2) kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan; (3) udik 
atau dusun; (4) tanah, tempat, daerah. 

b. UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul 
dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa desa 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum tempat 
tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. 

Roucek dan Warren (1968) membagi karakter masyarakat perdesaan sebagai 
berikut: 

1. Memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai budaya, serta 
dalam sikap dan tingkah laku. 

2. Kehidupan di desa lebih menekankan pada anggota keluarga sebagai unit ekonomi. 
Dalam pemecahan suatu masalah keluarga cukup memainkan dalam pengambilan 
keputusan final 

3. Faktor geografi sangat berpengaruh pada kehidupan yang ada 

4. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet serta jumlah anak 
dalam keluarga inti lebih besar 

Dengan demikian, penulis mencoba untuk mendiskusikan ulang saat desa 
terlibat dalam arus perubahan sosial bernama modernisasi yang berpengaruh secara  
struktur dan kebudayaan tradisional yang menguasai daerah perdesaan mulai mengalami 
transformasi mengantarkan terjadinya tahapan di mana perbedaan-perbedaan struktural 
dan kultural antara kota dan desa menjadi semakin menyempit. Dalam kondisi itu 
masyarakat desa berhasil mengembangkan suatu kehidupan ekonomi, politik dan 
budaya yang semakin rasional.  

Akhirnya antara desa dan kota terpola suatu hubungan timbal balik yang 
harmonis dan saling dapat menciptakan surplus bagi pertumbuhan masyarakat 
keduanya. Tjondronegoro (1978;23) sendiri menganalisis bahwa modernisasi daerah 
perdesaan Indonesia belum banyak memperhitungkan aspek-aspek negatifnya dari 
pembukaan daerah terasing, seakan-akan mempunyai market syndrom. Serta 
menimbulkan efek demonstrasi dari kebudayaan kota yang sering membuat pola 
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konsumerisme, sedangkan modal dan calo-calo kota lebih mudah pula bergerak untuk 
menyadap hasil produksi desa.9 

 
Tabel 1. Tipologi bentuk keragaman desa di Indonesia, Sumber : Policy Paper, RUU Desa, 2007;115 

 

VI.  Permukiman Desa; antara kebutuhan bermukim dan perubahan sosial 

Pembahasan tentang permukiman tidak lepas dari konsep antara fisik 
(bangunan) atau non-fisik (sosial), yang mana permukiman tersebut terbagi atas 
berbagai rumah yang mana menandakan/menyimbolkan karakteristik si pemilik 
termasuk pula, saat rumah tersebut bergabung dalam unifikasi berupa permukiman, 
maka kumpulan rumah itupun akan secara langsung atau tidak membuat dimensi 
karakter dari permukiman yang dimaksud. Tak terkecuali, perdesaan itu sendiri sebagai 
kawasan yang tergabung atas elemen fisik serta non-fisik, maka desa menjadi subjek 
khusus dalam pembentukan pola permukiman. 

Doxiadis (1967:153) menjelaskan bahwa permukiman menggambarkan variasi-
variasi yang berbeda dalam hal bentuk dan struktur ruang permukiman. Doxiadis 
menjelaskan bahwa proses terbentuknya pola permukiman didasarkan atas lima elemen 
ekistik sebagai karakteristik permukiman, antara lain: 

- Nature (alam) 

Permukiman yang baik adalah permukiman yang selaras dengan alam. Dalam 
merancang suatu permukiman diharuskan memperhatikan kondisi geografis dari 
permukiman tersebut. Kondisi geografis yang meliputi iklim dan topografi sangat 
                                                 
9 Tjindronegoro, Soediono.M.P. 1978. Modernisasi Perdesaan: Pilihan Strategi Dasar menuju Fase Lepas 

Landas ? hal.15-25. dalam Prisma, April 1978. Desa Kita:Masa Lampau atau Masa Depan?. Dia 
menganalisa bahwa pembukaan akses jalan serta komunikasi menjadi faktor penting dalam pembaruan 
desa atau faktor sosiologis yang melingkupinya. “Modernisasi daerah perdesaan Indonesia dilakukan 
dengan memperluas jaringan prasarana jalan untuk membuka daerah-daerah terpencil sehingga dapat 
dijangkau pemerintahan dan sistem perdagangan kota’, hal.22 
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menentukan kualitas dari perkembangan permukiman selanjutnya. Dalam permukiman 
selanjutnya adalah permukiman yang berkelanjutan yang tidak merugikan generasi 
selanjutnya dengan memanfaatkan potensi-potensi alam sebagai sumber aktivitas 
kehidupan sehari-hari. 

- Man (manusia) 

Rapoport (1977) menjelaskan bahwa manusia sebagai subyek utama dalam 
permukiman. Manusia sebagai penghuni permukiman berperan dalam mewujudkan 
ruang-ruang yang membentuk pola tata rang dari suatu permukiman. Pola tata ruang 
permukiman yang terbentuk merupakan hasil dari sebab-akibat yang terkait dengan 
perilaku/pola hidup/kebiasaan dari aktivitas manusia yang menghuni permukiman itu. 
Snyder (1979) mengungkapkan bahwa pola aktifitas manusia seperti pengaruh setting 
(rona lingkungan) baik yang bersifat fisik dan non fisik (sosial budaya) yang secara 
langsung mempengaruhi pola kegiatan dan proses pewadahannya (permukiman). 

- Society (masyarakat) 

Hubungan masyarakat dalam suatu lingkungan permukiman diperlukan untuk 
membentuk karakteristik dari kawasan permukiman tersebut. Beragam perbedaan 
budaya masyarakat merupakan gambaran secara umum dari pola aktivitas yang terjadi 
pada suatu lingkungan permukiman. Pola aktivitas yang terjadi merupakan bagian dari 
aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan secara komunal masyarakat dengan 
memanfaatkan ruang-ruang sosial sebagai wadah/sarana dalam berinteraksi.  

- Shells (permukiman) 

Kondisi permukiman sangat menentukan kualitas dan karakteristik permukiman 
secara fisik. Karaktersitik tersebut dapat mencerminkan pola permukiman dari 
kebudayaan lokal terdahulu dan arahan permukiman pada masa mendatang. 
Karakteristik yang terbentuk dari kondisi permukiman disebabkan oleh beragam 
aktivitas yang dilakukan oleh penghuni permukiman itu dalam suatu ruang-ruang 
tertentu hingga membentuk ruang-ruang yang terstruktur.  Dalam hal ini tatanan fisik 
lingkungan permukiman, seperti pola sirkulasi, konfigurasi dan proporsi dari ruang-
ruang itu sangat mempengaruhi terbentuknya pola tata ruang dari suatu permukiman. 

- Networks (jaringan) 

Salah satu ciri utama yang dapat merepresentasikan struktur ruang permukiman 
terletak pada pola jaringan jalan dan sirkulasi lingkungan suatu permukiman. Sistem 
sirkulasi merupakan aspek penting yang menentukan hubungan lingkungan di dalam 
dengan di luar permukiman. Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana memberikan 
peran besar dalam membentuk pola sirkulasi lingkungan permukiman.  

Dari skema tersebut, kita bisa memahami bahwasanya pola permukiman 
perdesaan terbentuk berdasarkan kebutuhan me(ruang) dalam sebuah kawasan sesuai 
dengan potensi ataupun sebaran faktor produksi yang mewujud dalam tanah, 
peternakan, ataupun pertanian. Disinilah, pola tersebut dikondisikan pula dalam 
penempatan fasilitas umum, seperti Balai Desa atau Balai Dusun sebagai ruang publik 
dimana warga perdesaan mengadakan interaksi sosial.  Pola permukiman perdesaan 
dalam Johara, TJ (1999), sendiri dibagi menjadi tiga yaitu; 
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1). Pola permukiman terpusat (agglomerated rural settlement) 

Dalam pola permukiman terpusat, plot rumah mengelompok satu dukuh/dusun 
(hamlet) mencakup < 40 rumah, sedangkan satu kampung (village) mencakup > 40 
rumah. Kerugiannya adalah jarak rumah penduduk dengan lahan pertanian mereka agak 
jauh. Permukiman terpusat juga mempunyai keuntungan yaitu areal pertanian pribadi 
dapat tersebar luas. 

2). Pola permukiman penyebar (disseminated rural settlement) 

Dalam pola permukiman menyebar, rumah terpencar menyendiri, dengan rumah 
terpencil (homestead), satu rumah terpencil dilengkapi dengan gudang alat mesin, 
penggilingan gandum, lumbung, dan kandang ternak (farmstead). Jarak antara 
permukiman penduduk yang satu dengan yang lain terlalu jauh, hal ini menyebabkan 
tipe permukiman pola menyebar tidak kondusif lagi bagi perhubungan desa dan dapat 
mengganggu evolusi dari desa yang baru terbentuk menjadi komunitas fungsional. 

3). Pola permukiman linear 

Dalam pola permukiman ini, perkembangan permukiman penduduknya 
mengikuti pola jalan yang ada. Keuntungan dari pola permukiman ini adalah 
aksesbilitas ke kota yang tinggi. 

 
Gambar 1.Bentuk-bentuk pola permukiman, Sumber: Mulyati (1995) 

 

Menurut Trigger (1978), pengelompokan permukiman juga bisa terbentuk atas 
dasar kepercayaan dari masyarakat dan atas dasar sistem teknologi mata 
pencahariannya. Pengelompokan permukiman tersebut tidak selalu menghasilkan 
bentuk denah dan pola persebaran yang sama, tetapi tergantung pada latar belakang 
budaya yang ada. Mulyati (1995) sendiri , terdapat enam bentuk pola permukiman 
penduduk yang dijelaskan sebagai berikut: 
a). Pola permukiman memanjang (linier satu sisi), merupakan permukiman yang 

memanjang di sepanjang jalan baik di kiri maupun di kanan saja. Ciri dari pola 
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permukiman ini berupa deretan bangunan yang memanjang karena mengikuti jalan, 
sungai, rel kereta api atau pantai.  

b). Pola permukiman sejajar (linier dua sisi), merupakan permukiman yang tumbuh 
memanjang di sepanjang jalan 

c). Pola permukiman cul de sac, merupakan permukiman yang tumbuh di tengah-
tengah jalan melingkar 

d). Pola permukiman mengantong 
e). Pola permukiman kurva linier 
f). Pola permukiman melingkar, merupakan permukiman yang tumbuh mengelilingi 

ruang terbuka kota.  

VII.  Menimbang analisis PRA (Participative Rural Appraisal) 

Sebagai metodologi, konsep PRA memang pembaruan dari RRA (Rapid Rural 
Appraisal), sebagai alat analisa kawasan perdesaan dengan seperangkat variabel yang 
ditelaah dari gagasan pemetaan sekaligus perencanaan partisipatif dalam melihat potensi 
sekaligus permasalahan perdesaan. Sebagai contoh, potensi dari sebaran faktor produksi 
meliputi pengelolaan agraria, kepemilikan tanah, peternakan, serta aspek distribusi 
komoditi menjadi variabel tersendiri. Di samping itu, PRA sendiri menurut Kusnaka & 
Harry Hikmat, (2003) dalam Handayani (2009;3) adalah bagian Participatory Action 
Research yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan perencanaan, penelitian, 
pengembangan hingga penerapan program kegiatan yang menggunakan prinsip atau 
teknik PRA (Participatory Research Appraisal) antara lain: (a) Participatory Rural 
Appraisal, (b) Participatory Research and Development, (c) Participatory Rapid 
Appraisal, (d) Participatory Planning and Assesment, (e) Participatory Learning 
Methods, (f) Participatory Action Research dan (g) Participatory Learning and 
Action.10  

 
Sumber: Toness (2001; 29) 

                                                 
10 Handayani, Sri. 2009. Penerapan Metode Penelitian Participatory Research Apraisal Dalam Penelitian 

Permukiman Vernakular (Permukiman Kampung Kota). Dimuat dalam prosiding Seminar Nasional 
Penelitian Arsitektur – Metoda dan Penerapannya Seri 2 UNDIP Semarang, 2009. Hal.3 
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Dalam Gitosaputro (2006; 25), pada intinya PRA adalah sekelompok pendekatan 
atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi, meningkatkan, 
dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan kehidupan desa, serta 
membuat rencana dan tindakan nyata (Chambers, 1996).  Beberapa prinsip dasar yang 
harus dipenuhi dalam metode PRA antara lain adalah : saling belajar dan berbagi 
pengalaman, keterlibatan semua anggota kelompok dan informasi, orang luar sebagai 
fasilitator, konsep triangulasi, serta optimalisasi hasil, orientasi praktis dan 
keberlanjutan program (Rochdyanto, 2000: 55).  

Metode tersebut dipandang telah memiliki teknis-teknis yang dijabarkan cukup 
operasional dengan konsep bahwa keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam 
seluruh kegiatan. Pendekatan PRA memang bercita-cita menjadikan masyarakat 
menjadi peneliti, perencana, dan pelaksana pembangunan dan bukan sekedar obyek 
pembangunan. Tekanan aspek penelitian bukan pada validitas data yang diperoleh, 
namun pada nilai praktis untuk pengembangan program itu sendiri. Seperti yang 
dijelaskan dalam Toness (2001; 30) yaitu sebagai berikut:11 

“...PRA, like all methodology used for research has a theoretical base and 
requirements for showing its accuracy. As a research methodology, PRA would be 
considered as one approach within the framework of Participatory Action 
Research. The following table summarizes the major focuses of these approaches. 
PRA uses qualitative research methods and proves its trustworthiness by the same 
criteria developed by Lincoln  and Guba (1985) to demonstrate rigor and 
accuracy, with some additional criteria unique to PRA...” 

Dengan demikian, dalam hal ini teknik PRA mencoba untuk menyatukan 
kembali paradigma kualitatif dan kuantitatif pada dimensi triangulasi yang mana 
dikotomi mendasar antar keduanya justru dipersatukan antara metode penghitungan 
numerik dan jajak pendapat serta upaya untuk menemukan keberagaman dalam obyek 
penelitian. Chambers (1996) sendiri menyatakan bahwa pada intinya PRA adalah 
sekelompok pendekatan atau metode yang memungkinkan masyarakat desa untuk saling 
berbagi, meningkatkan, dan menganalisis pengetahuan mereka tentang kondisi dan 
kehidupan desa, serta membuat rencana dan tindakan nyata. Lebih lanjut dikatakan pula, 
bahwa lima hal yang menjadi sumber dan sejalan dengan PRA adalah : 
a. Penelitian partisipatif radikal 
b. Analisis agroekosistem 
c. Antropologi terapan 
d. Penelitian lapang tentang sistem usaha tani 
e. Memahami desa secara cepat12 

Sehingga metode ini bisa dikombinasi melalui perpaduan variabel permukiman 
dan PRA sendiri seperti yang dijelaskan dalam bagan ini : 

 
 

                                                 
11 Toness, Anna Sutherland. 2011. The Potential of Participatory Rural Appraisal (PRA) Approaches and 

Methods for Agricultural Extension and Development in the 21st Century, Doctoral Student Texas 
A&M University, Spring 2011, hal. 29-31 

12 Chambers, Dennis. 1996. PRA; Memahami Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta:Kanisius. Dikatakan 
bahwa PRA telah disebut sebagai suatu pendekatan dan metode untuk mempelajari kondisi dan 
kehidupan perdesaan dari, dengan , dan oleh masyarakat. hal.19-20 
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Variabel Sub- Variabel 

-Permukiman   
(sumber; Doxiadis, 
1967;153) 

 
 Nature 
 Shells 
 
 Network 
 
 
 Man 
 
 Society 
 

 
 
 
 
 Kondisi alam di lingkungan permukiman secara umum dan faktor alam  
 Jenis bangunan yang ada di permukiman secara umum yang terbagi atas 

bangunan privat (rumah tinggal) dan fasilitas umum yang ada 
 Data secara umum mengenai sistem penyediaan air bersih, jaringan 

listrik, sistem transportasi, sistem telekomunikasi, pengelolaan sampah, 
dan drainase 

 Jumlah penduduk, umur dan jenis kelamin, pendidikan, serta mata 
pencaharian dan tingkat penghasilan. 

 Organisasi masyarakat, kegiatan sosial masyarakat, dan  tradisi setempat 
secara umum maupun yang terkait dengan perencanaan pembangunan 
permukiman perdesaan. 

 
-Analisis perencanaan 
Desa (PRA) 
( sumber: Chambers,R 
(1995) dalam 
Handayani (2009; 4) 
 
 Village history 
 
 
 
 Trends analysis 
 
 
 
 
 
 Seasonal calendar 
 
 Daily lifes 
 
 
 
 
 Village map 
 
 
 
 
 
 Transect 
 
 
 
 Farm sketch 
 
 
 
 Diagram Venn 
 

 
 
 
 
 
 
 Maksud  kegiatan ini adalah untuk mengkaji suatu keadaan dari waktu 

ke waktu meliputi manusia, sumberdaya alam, lingkungan keadaan 
ekonomi budidaya, sosial politik dan kejadian-kejadian penting masa 
lalu.  

 Mirip dengan analisis butir (1) tetapi menilai interval waktu tertentu 
dalam lima tahunan, sepuluh tahunan atau lebih. Informasi yang 
diperoleh adalah jenis-jenis perubahan keadaan masyarakat yang paling 
menonjol dan paling berpengaruh terhadap keadaan masa kini, kepada 
manusianya sumberdaya alamnya, sosial budaya politik dan ekonomi 
kawasan, serta kecendrungan ke depannya.  

 Mirip dengan butir (1) tetapi dengan interval musiman, untuk mengkaji 
pola kegiatan musiman masyarakat.  

 Variabel yang diperhatikan adalah waktu, mirip dengan butir (3) tetapi 
intervalnya 24 jam. Informasi yang didapat berupa pola kegiatan 
keluarga dan pembagian tugas antara ayah dan ibu sebagai gambaran 
kehidupa suatu keluarga dan pembagian peran gender yang berlaku 
didalamnya.  

 Variabel yang diperhatikan dalam tahapan ini adalah ruang/wilayah 
kampung, atau kawasan ekosistem tertentu. Informasi yang diperoleh 
berupa hubungan antara manusia, kegiatan ekonomi, sosial budaya 
politik dengan lingkungan alamnya sehingga dapat tergambar bagaimana 
kaitan dan tata cara serta nilai hidup masyarakat yang berkait dengan 
alam lingkungannya.  

 Variabel yang ingin direkam dalam tahapan ini mirip dengan butir (5), 
tetapi dilakukan untuk membahas wilayah kampung atau kawasan 
ekosistem. Informasi yang diperoleh adalah bentuk topografi dan kondisi 
alam lingkungan seperti vegetasi yang terdapat di lokasi. 

 Tahapan ini khusus mengamati/mengkaji kebun dan lahan pertanian 
masyarakat. Jenis informasi yang diperoleh berupa cara pengelolaan 
kebun (halaman), produktivitas, pemanfaatan lahan, pendapatan, 
pembagian kerja dsb.  

 Tahapan ini bertujuan untuk mengkaji system organisasi desa 
(networking) diantaranya lembaga-lembaga desa, tingkat kedekatan dsb. 
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 Linkage diagram 
 
 
 
 Livelihood analysis 
 
 
 
 
 Matrix ranking 
 

 
 
 Semi Structured 

Interiew 
 

Informasi yang diharapkan berupa kegiatan-kegiatan, manfaat lembaga 
formal dan informal di dalam kehidupan masyarakat untuk dianalisis 
apakah lembaga tersebut membangun struktur masyarakat yang positif 
atau sebaliknya.  

 Teknik ini bertujuan untuk mengkaji suatu sistem tertentu dengan tujuan 
untuk memperoleh informasi tentang sistem /subsistem yang bekerja 
dalam masyarakat seperti: alur produksi, pemasaran, pengelolaan air, 
system irigasi, drainase dsb.  

 Pada tahapan ini masyarakat membuat urut-urutan jenis mata 
pencaharian, mulai dari tingkat yang paling utama yang dilakukan. 
Informasi yang didapat berupa pola kegiatan ekonomi (mata 
pencaharian), keterkaitan antara kegiatan ekonomi dengan pengelolaan 
sumberdaya alam, tingkat pendapatan dan potensi pengembangan usaha.  

 Teknik ini berupaya memberikan jenjang berbagai hal berdasarkan 
prioritas. Informasi yang didapat berupa nilai perbandingan berbagai 
alternatif pilihan teknologi baru, inovasi atau komoditas pilihan 
masyarakat, pilihan prioritas kegiatan kelompok yang ada.  

 Wawancara dilakukan untuk memberikan pengayaan terhadap hasil 
kajian oleh masyarakat sasaran. Informasi yang diinginkan dari 
wawancara ini, yaitu gambaran opini/pendapat, aspirasi masyarakat, 
keluarga, kesehatan, sumberdaya yang dimiliki, hubungan sosial dan 
sebagainya.  

 
 

Dari variabel tersebut bisa dijelaskan bahwa alat “bantu” analisis tersebut 
digunakan untuk mengurai permasalahan umum yang terjadi melalui dimensi 
permukiman perdesaan. Sementara itu, batasan studi kawasan perdesaan sendiri tidak 
hanya berkutat pada masalah permukiman an sich sebagai ruang non-fisik (baca: ruang 
sosial), namun lebih luas lagi, lingkup sosiologi masyarakat perdesaan itu sendiri, pada 
tataran ini pendalaman kembali kajian kawasan perlu ditekankan kembali. Rakyat di 
desa pada umumnya menginginkan rumah-rumah mereka dibangun atau dipugar 
menurut kondisi dan ukuran kebutuhan mereka masing-masing sesuai dengan lahan 
yang dimiliki. Mereka menginginkan rumah yang sederhana, kokoh, kuat dan 
menggunakan bahan yang berada di sekeliling mereka. Ukuran rumah di desa-desa lebih 
mementingkan luas, mempunyai banyak kamar Mereka mendirikan rumah dua atau tiga 
bubungan termasuk untuk dapur tersendiri.  

Selain untuk bangunan rumah, diperlukan perlengkapan lainnya yang 
membentuk satu bubungan walau ukurannya berbeda-beda, seperti lumbung padi, 
tempat menyimpan kayu bakar, tempat menumbuk padi, kandang ternak dan 
sebagainnya. Sebuah desa akan menimbulkan image yang baik apabila perumahan 
rakyatnya teratur rapih, bersih dan sehat. Ciri dari bangunan perumahannya adalah : 1) 
Tidak otorita yang jelas. 2) Tidak mengutamakan interior dan eksterior. 3). Tersedianya 
kamar mandi atau WC dan tempat cuci umum 4) Tidak memperhitungkan ukuran rumah 
(luas pekarangan). 5) Pekarangan yang dimiliki ditumbuhi-oleh tanaman yang dapat 
bermanfaat bagi penghuni. 6) Mencerminkan rasa kebersamaan. 

Secara geografis dan ekosistem, Geertz (1954) membagi Indonesia dalam dua 
ekosistem, yaitu: Jawa, Madura, Bali (Inner Indonesia) dan luar Jawa (Outer Indonesia). 
Berdasarkan kawasan ekosistem makro ini, maka bentuk-bentuk kawasan perdesaan 
akan terbagi menjadi tiga mega struktur yaitu kawasan perdesaan Inner Indonesia yang 
berorientasi pada: 
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1. Pola permukiman perdesaan pertanian-industri 
Pola ini cenderung linier sepanjang jalan regional yang menghubungkan satu kota 
dengan wilayah lainnya. 

2. Pola permukiman perdesaan Continental-Agro Estate 
Pola ini bervariasi berdasarkan kawasan hulu dan hilir aliran sungai. Kehidupan 
masyarakat desa-desa hulu sungai (daerah pedalaman) lebih berbentuk cluster 
sedangkan pada hilir aliran sungai dan pantai cenderung menyebar 

3. Pola permukiman perdesaan maritim (kepulauan) 
Berbeda dengan kedua ekosistem lainnya, maka pola perdesaan yang berorientasi 
maritim, kawasan hutan pedalaman, dataran dan pesisir pantai sering terintegrasi 
dalam satu kesatuan komunitas adat, tidak terpisah seperti pada kawasan 
kontinental. 

Dalam pola yang seperti inilah, tentunya masyarakat perdesaan akan membentuk 
sendiri bagaimana pola hidupnya berlangsung. Secara umum dapat dikemukakan bahwa 
perbedaan utama antara kehidupan masyarakat kota dengan masyarakat desa adalah 
dalam tuntutan kebutuhan dalam usaha-usaha memenuhi kebutuhan hidup. Pada 
umumnya keluarga petani dapat memenuhi kebutuhan sendiri dalam melengkapi 
keperluan hidupnya.  

Mereka memproduksi pangannya sendiri, sekaligus memenuhi kebutuhan-
kebutuhan yang esensiil lainnya seperti sandang, peralatan dan lain-lain. Di daerah 
perdesaan kegiatan masyarakat sangat didominir oleh kegiatan pertanian atau perikanan. 
Dengan kata lain susunan masyarakatnya merupakan satuan yang bersifat lebih 
homogen dibanding dengan masyarakat di daerah perkotaan yang bersifat heterogen. 
Pada umumnya keadaan masyarakat di desa bila dilihat dari segi sosial mempunyai sifat 
yang statis, apabila menemukan suatu masalah mereka menyelesaikannya dengan cara 
musyawarah karena mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat. 

VIII.  Kesimpulan; (Mendapatkan kembali) Studi Kawasan Perdesaan 

Sesuai yang dipaparkan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
mendefinisikan tentang kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi 
kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dari definisi tersebut dapat diketahui jika 
perdesaan sesungguhnya merupakan kawasan yang komparatif, yang memiliki 
keunggulan sumberdaya alam dan pengetahuan pribumi (endogeneous knowledge) 
khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati yang perlu terus dikembangkan. 
Seperti deskripsi, Roucek dan Warren (1968) yang membagi karakter masyarakat 
perdesaan sebagai berikut: 
1. Memiliki sifat yang homogen dalam hal mata pencaharian, nilai-nilai budaya, serta 

dalam sikap dan tingkah laku. 
2. Kehidupan di desa lebih menekankan pada anggota keluarga sebagai unit ekonomi. 

Dalam pemecahan suatu masalah keluarga cukup memainkan dalam pengambilan 
keputusan final. 

3. Faktor geografi sangat berpengaruh pada kehidupan yang ada. 
4. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet serta jumlah anak 

dalam keluarga inti lebih besar. 
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Secara administratif hirarki pemerintahan, desa terletak sebagai unit terkecil dari 
pemerintahan pusat atau garis koordinasi terakhir dari sistem organisasi negara. 
Sementara itu, fungsi-fungsi desa semestinya dijabarkan (dan dimaksimalkan) ke dalam 
(a) Fungsi pemerintahan desa yang terdiri atas 5 (lima) fungsi yakni sebagai arena 
demokrasi lokal; menjalankan kebijakan publik; menyelenggarakan pelayanan publik; 
mengelola sumberdaya alam; dan mengelola keuangan desa; (b) Fungsi pembangunan 
adalah fungsi mobilisasi dan distribusi sumberdaya lokal guna mencapai kesejahteraan 
rakyat: menyiapkan dan menjalankan perencanaan berbagai sektor; mengembangkan 
ekonomi lokal; pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan dasar; 
mengelola tata ruang dan kawasan; (c) Fungsi kemasyarakatan adalah kegiatan sosial 
yang berbasis pada modal sosial. 

 
Gambar 1. Hirarki pemerintahan dari pusat sampai ke desa, sumber  UU 32.2004 

 

Dalam fungsi itulah, desa dipandang memiliki sejumlah potensi wilayah yang 
dinilai mampu untuk menunjang perekonomian daerah dengan berbasiskan sektor 
pertanian sebagai andalan. Hal tersebut ditunjukkan pula, melalui sebaran permukiman 
penduduk yang mengikuti pola mata pencaharian mereka masing-masing. Sebaga 
contoh; Kabupaten Malang di Jawa Timur, menurut Draft RT/RW Kabupaten Malang 
2010, memiliki luas kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Malang adalah 
5.072,49 Ha atau 1,46 % dari luas wilayah kabupaten. Kawasan permukiman perkotaan 
di Kabupaten Malang merupakan bagian dari kawasan perkotaan dengan perkembangan 
dan kondisi yang sangat beragam, dengan rencana pengembangan kawasan ini adalah 
28.558 Ha atau 8,23 % dari luas wilayah kabupaten. Sehingga, dalam Draft Perda 
RT/RW 2010, Pasal 49, Kabupaten Malang dipaparkan bahwa : 
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a. Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan 
memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai 
basis kegiatan usaha; 

b. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan 
berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai dengan pengolahan hasilnya. 
Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya 
adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil 
pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis 
ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan; 

Pada akhirnya, memang berbicara tentang permukiman perdesaan selalu 
terfokus pada hal-hal yang sifat fisik, namun disini analisa (kembali) kepada karakter 
masyarakat yang tercermin lewat pola permukiman menjadi rujukan bagi 
pengembangan kawasan ataupun studi kawasan perdesaan itu sendiri. Rapoport (1977: 
276) menjelaskan bahwa tatanan permukiman bergantung pada berbagai aturan, norma, dan 
perilaku masyarakat setempat yang dapat diartikan sebagai faktor sosio-kultural. Faktor 
sosio (sosial) mewakili kehidupan sosial kemasyarakatan, sedangkan faktor kultural 
(budaya) menggambarkan kebudayaan/adat-istiadat/pola kebiasaan dari masyarakat 
setempat.   

Faktor sosial dan budaya juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor berupa 
kegiatan yang bersifat ekonomi. Ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh yang besar 
terhadap pembentukan pola tata ruang permukiman serta mencerminkan karakter dan pola 
aktivitas yang terbentuk dalam struktur ruang suatu permukiman. Perumahan di desa 
dibangun menurut kondisi alam desa tersebut. Bentuk perumahan di desa mempunyai 
kaitan dengan aspek budaya rakyat. Masyarakat desa adalah masyarakat agraris yang 
hidup sebagai petani, sehingga umumnya mereka bekerja di sawah ladang dari pagi 
sampai sore hari.  Skema mata pencaharian ini pada akhirnya akan membentuk sketsa 
permukiman serta penggunaan lahan sebagai faktor produksi sektor pertanian yang 
sudah terbentuk secaar turun-temurun di wilayah perdesaan. Sementara itu, 
mempertimbangkan kembali relevansi studi kawasan perdesaan berkorelasi dengan 
karakter sosio-antropologis pada elemen societies/masyarakat. Dengan begitu, korelasi 
ini menghasilkan deskripsi utuh dari man/manusia dalam khazanah demografis, dan 
model shells/jenis bangunan atau fasilitas umum pada gambaran fisik sebagai gabungan 
dari nature/alam dan network/jaringan untuk sarana aksesbilitas penduduk.  

Metodologi studi kawasan perdesaan melalui pendekatan permukiman ini, yang 
penulis usulkan untuk menjawab beberapa paradigma pembangunan yang meletakkan 
‘area perkotaan’ sebagai sasaran utama program pembangunan, terlepas dari berbagai 
proyek yang mulai digagas hari ini. Penulis berpendapat bahwasanya pembangunan 
masyarakat dengan pijakan ke-bhineka-an budaya sekaligus karakter masyarakat di 
perdesaan bisa menjadi alternatif bagi pengembangan studi kawasan perdesaan ke 
depan. Terlebih lagi, dalam menghadapi issu kedaulatan pangan, pembangunan 
berkelanjutan, reforma agraria, kependudukan yang kesemuanya menjadi elemen bagi 
keberadaan suatu kawasan/wilayah.13 Disinilah studi kawasan perdesaan memainkan 
                                                 
13 Riddell, Jim. Dinamika Kepemilikan Tanah dalam pembangunan perdesaan. Dia mengatakan bahwa 

karena itu ada sistem kepemilikan lahan secara adat di Afrika dan ratusan sistem seperti itu di Asia-
Pasifik-Amerika Latin. Sistem ini ini digunakan dalam pengertian bahwa semua transaksi kepemilikan 
tanah maupun bersifat adat, mereka yang merupakan cara bagaimana masyarakat secara ada mengelola 
tanah dan sumber dayanya. Hal.3 
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peranan dalam mengolah seluruh potensinya untuk kemajuan wilayahnya masing-
masing lewat deskripsi permukiman yang dipaparkannya. 
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