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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Permukiman merupakan wadah aktifitas dalam lingkungan masyarakat dimana 

permukiman memiliki perbedaan antara permukiman satu dengan permukiman yang 

lainnya. Karakteristik-karakteristik itu ditimbulkan oleh pola adaptasi, faktor sosial, 

faktor kepercayaan yang turun-temurun maupun pola aktifitas masyarakat sendiri. 

Permukiman dusun Pancer merupakan permukiman baru karena permukiman 

lama telah hancur oleh gelombang tsunami pada tahun 1994. Setelah bencana terjadi 

aktivitas yang dilakukan adalah pemulihan lingkungan yang terkena dampak bencana 

tersebut. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 

bahwa permukiman merupakan hak dasar kebutuhan manusia dimana aktivitas 

pemulihan dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait, inisiatif masyarakat sendiri, 

atau gabungan keduanya. Upaya pemulihan ini menyebabkan terjadinya perubahan 

(transformasi) lingkungan fisik dan lingkungan alam dari sebelum tsunami. Pelaku-

pelaku aktivitas pemulihan yang berbeda menyebabkan bentuk transformasi yang 

berbeda. Selain itu tingkat kerusakan terhadap bencana yang berbeda dapat 

menimbulkan transformasi yang berbeda pula.  

Permukiman baru yang dibangun oleh bantuan pemerintah maupun swasta 

sebenarnya sudah terdesain secara baik, namun karena proses adaptasi yang dilakukan 

masyarakat baik terhadap aktifitas maupun kebutuhan warga, sehingga permukiman 

sekarang sudah mengalami perubahan. Perubahan-perubahan pola spasial itu akan dikaji 

dalam penelitian ini. pola spasial yang ada didusun Pancer memiliki karakteristik unik. 

Dimana pada waktu tertentu ada suatu fungsi publik dan masa tertentu menjadi fungsi 

sakral (multifungsi). 

Karakteristik masyarakat nelayan yang selalu ramah tamah terhadap para warga 

juga menimbulkan suatu pola spasial permukiman yang khas untuk diteliti. Faktor-

faktor tersebut mempunyai andil dalam pola spasial yang terjadi di permukiman nelayan 

dusun Pancer. Berkembangnya pola struktur sosial, ekonomi dan budaya masyarakat 

berarti juga berkembangnya kegiatan fungsional masyarakat tersebut yang pada 

akhirnya akan menyebabkan perkembangan dan perubahan fisik suatu lingkungan 
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karena manusia dalam melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupannya akan 

menuntut kebutuhan ruang Galion dalam Vidyabrata (2002). 

1.1.1 Karakteristik Masyarakat Nelayan Dusun Pancer 

Indonesia merupakan negara maritim yang wilayahnya 2/3 perairan. Garis 

pantainya mencapai lebih 81.000 km. Dari 67.439 desa di Indonesia, kurang lebih 9.261 

desa digolongkan sebagai desa pesisir. Sebagian besar dari masyarakat pesisir tersebut 

bermata pencarian sebagai nelayan. Nelayan bermukim disepanjang garis pantai yang 

kemudian memanfaatkan pantai dan membangun perekonomian disekitarnya, Sebagian 

lain memanfaatkan aliran sungai yang bermuara ke laut sebagai areal yang aman untuk 

bermukim. 

Gambar 1.1 Peta Indonesia 

Sumber: www.ijonk89.wordpress.com 

 

Kehidupan nelayan Indonesia sangatlah sederhana. Mereka berharap untuk  

maju, tetapi karena keterbatasan sumber daya manusia, kehidupan mereka selalu 

berjalan ditempat. Sebenarnya potensi kelautan di Indonesia cukup prospektif, tetapi 

masih banyak nelayan yang tidak bisa mengeksplorasi kekayaan laut mereka sehingga 

banyak sekali hasil laut di wilayah ini diambil oleh nelayan asing, yang mempunyai 

teknologi penangkapan ikan lebih modern. 

 Dusun Pancer terletak diujung selatan propinsi jawa timur di desa Sumber 

Agung kecamatan Pesanggaran kabupaten Banyuwangi. Mayoritas penduduknya adalah 

nelayan. Aktivitas mereka untuk yang lelaki biasanya berprofesi sebagai nelayan. 

Sedangkan untuk yang perempuan, mereka berjualan ikan, baik di tempat pelelangan 
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ikan maupun dipasar. Berbagai jenis ikan laut dijual di sini, terutama di pagi hari.  

Dibawah ini merupakan peta desa Sumber Agung dengan Lokasi dusun Pancer yang 

terletak pada bagian ujung selatan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Lokasi dusun Pancer 

Sumber:  Rencana Menengah Pembangunan Desa tahun 2006-2010 

 

Selama sebulan penduduk dusun Pancer hanya bisa melaut ±20 hari. Saat bulan 

purnama yaitu sekitar tanggal 12-20 mereka libur karena biasanya ikan-ikan berada 

pada bagian laut yang lebih dalam dan tidak muncul kepermukaan. Bahkan saat terjadi 

paceklik ikan antara bulan april-oktober. Pada musim ikan, sekali melaut nelayan desa 

pancer bisa menangkap 2-3 ton ikan per kelompok (10-30 nelayan). Namun ketika 

musim paceklik mereka hanya membawa pulang ikan 2-4 kwintal saja. Bahkan tidak 

jarang nelayan pulang dengan tangan hampa. Jika ini terjadi, resiko rugi dan menambal 

hutang kepada juragan tidak dapat dihindarkan.  

Adaptasi masyarakat nelayan dengan lingkungan laut terutama dalam aktivitas 

berhuni tercermin secara fisik dalam bagaimana para nelayan membentuk ruang-ruang 

hunian, orientasi bangunan dan bentuk bangunan. Aktivitas nelayan sebelum melaut 

Lokasi Dusun Pancer 
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mereka biasanya selalu berkumpul dulu di warung-warung yang ada dipinggir tempat 

pelelangan ikan sedangkan wanitanya biasanya berprofesi sebagai penjual ikan di 

tempat pelalangan ikan. Manusia dan lingkungannya merupakan kesatuan yang tidak 

bisa dipisahkan, keduanya saling berinteraksi. Interaksi akan berpengaruh pada pada 

tingkah laku manusia. Lingkungan itu dapat berupa lingkungan fisik, yaitu alam yang 

alamiah dan yang dibuat oleh manusia.  

Gambar 1.3 dibawah ini merupakan kondisi eksisting dusun Pancer dengan 

tempat pelelangan ikan sebagai pusat aktifitas utama yang digunakan oleh masyarakat 

dusun Pancer sendiri maupun masyarakat luar lainnya. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.3 Foto situasi dusun Pancer 

 

 

Tempat pelelangan ikan Pancer Dermaga kapal nelayan 

Pintu masuk dusun Pancer 

Tambak yang ditinggalkan pasca 
tsunami 

Kantor dusun Dampak gelombang tsunami 

Permukiman penduduk 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Permukiman yang ada pada dusun Pancer merupakan permukiman baru yang 

dibangun oleh pemerintah, karena permukiman yang lama telah hancur akibat 

gelombang tsumani. Setelah terbangun permukiman baru, masyarakat mulai melakukan 

adaptasi terhadap permukiman mereka. Pola adaptasi masyarakat mempunyai andil 

yang cukup besar dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada permukiman di dusun 

Pancer ini.  

Permukiman dusun Pancer memiliki dua jenis yaitu permukiman yang dibangun 

oleh pemerintah dan permukiman yang dibangun secara individu oleh warga. Dimana 

permukiman yang dibangun oleh warga ada yang sebagian menempati lahan konservasi. 

Dibawah ini adalah beberapa faktor yang dapat dijadikan identifikasi permasalahan 

dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Adanya perubahan dalam permukiman yang dibangun oleh pemerintah   

dimana perubahan itu salah satu faktornya disebabkan oleh adaptasi 

masyarakat terhadap kebutuhan hidup sehari-hari 

2. Penggunaan ruang kosong antar rumah sebagai batas antar rumah yang 

ditentukan oleh musyawarah antar warga sendiri.  

3. Permukiman nelayan mempunyai ciri khas yang dimiliki oleh warganya 

dimana rasa kekeluargaan diantara mereka sangat tinggi. 

4. Timbulnya permukiman baru yang berada pada lahan konservasi dan 

cenderung mendekati pusat aktivitas pekerjaan dalam permukiman ini. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Permukiman yang ada pada dusun Pancer merupakan permukiman baru yang 

disediakan oleh pemerintah dimana setelah itu ada suatu perubahan-perubahan yang 

terjadi pada permukiman ini yang disebabkan beberapa faktor yang meliputi pola 

aktifitas, faktor ekonomi, faktor geografis dan juga faktor sosial.  

Maka rumusan permasalahan pokok yang akan diteliti adalah  

1. Bagaimana pola spasial permukiman nelayan khususnya yang dibangun  

pemerintah pada dusun Pancer? 

2. faktor-faktor apa sajakah yang yang mempengaruhi pola permukiman nelayan 

pada dusun Pancer? 
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1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan agar 

proses analisis tidak melebar terlalu jauh dari pokok permasalahan studi. Sehingga 

penelitian dapat sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Studi mengenai pola 

permukiman nelayan didusun Pancer yang difokuskan pada pola permukiman saat ini 

serta memperhatikan aspek-aspek yang menyebabkan pola permukiman.  

Aspek-aspek yang akan diamati antara lain: 

1. Tata letak massa bangunan: (publik atau privat), Tata guna dan 

peruntukan lahan. 

2. Pola lingkungan luar: jaringan jalan dan ruang publik. 

3. Pola aktifitas warga. 

Sedangkan pembatasan penelitian dapat dibagi menjadi dua berdasarkan 

sifatnya, yaitu fisik dan non fisik. Secara fisik, masalah dibatasi pada kondisi fisik 

permukiman yang terkait dengan elemen-elemen permukiman dan bagaimana polanya, 

serta aktivitas penduduk setempat. Data-data secara fisik tersebut didapat melalui 

observasi secara langsung di lapangan.  

Sedangkan secara non fisik, masalah dibatasi pada kondisi sosial penduduk, yang 

di dalamnya mencakup hubungan antar penghuni baik hubungan kekerabatan, kehidupan 

sosial masyarakat dan sosial ekonomi. Data-data non fisik didapat dari hasil wawancara 

dengan narasumber yang berkompeten. 

 

1.5 Tujuan  

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis pola 

spasial permukiman nelayan pada dusun Pancer yang dibangun oleh pemerintah dan 

perubahan apa saja yang terjadi di permukiman dusun ini.  

 

1.6 Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan atau manfaat bagi 

pihak-pihak terkait, antara lain: 

1. Akademisi 

Penelitian ini dapat memberikan masukan, informasi, dan tambahan 

pengetahuan pada kalangan akademisi mengenai pola spasial 



7 
 

permukiman pada lingkungan permukiman nelayan yang dibangun oleh 

pemerintah dan yang dibangun oleh warga. 

2. Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana ilmu pengetahuan 

mengenai aspek-aspek permukiman, sehingga bisa membuat masyarakat 

mengetahui bagaimana pola spasial permukiman dusun Pancer. 

3. Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

pemerintah mengenai pembangunan permukiman yang baru sehingga 

dapat menjadi masukan untuk menentukan kebijaksanaan pembangunan 

permukiman selanjutnya yang dapat dihuni secara lebih layak bagi 

masyarakat. 
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Berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.4. Kerangka Pemikiran 

 Permukiman nelayan dusun Pancer merupakan permukiman baru yang dibangun oleh 

pemerintah. 

 Rumah yang dibangun pemerintah sekarang telah mengalami perubahan karena adanya 

adaptasi masyrakat terhadap kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat nelayan. 

 Adanya perubahan fungsi dalam permukiman dusun pancer yang terjadi pada waktu tertentu 

karena budaya, sosial dan pekerjaan. 

 Timbulnya permukiman baru karena area permukiman yang lama tidak mencukupi dan ada 

pendatang baru yang membangun rumah di area yang sebenarnya tidak diperbolehkan 

adanya permukiman baru akibat terjadinya gelombang Tsunami. 

Identifikasi tentang pola spasial permukiman nelayan dusun Pancer yang 

dibangun oleh pemerintah dan juga permukiman baru yang dibangun 

oleh warga pendatang maupun setempat. 

Faktor-faktor penyebab perubahan 

pola spasial 

Elemen pola spasial yang 

mengalami perubahan 

Bagaimana Pola spasial permukiman nelayan dusun Pancer yang dibangun 

oleh pemerintah dan permukiman baru yang ada disekitarnya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Permukiman 

2.1.1 Pengertian Permukiman 

Dalam UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman pada bab 1 

disebutkan bahwa:  

 Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 

yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

Sedangkan pada kongres habiat ke-1 PBB di Deklarasi Vancouver tentang 

pemukiman manusia mendefinisikan sebagai berikut: 

1. Permukiman Manusia berarti totalitas komunitas manusia - apakah kota, kota 

atau desa - dengan semua materi sosial,, organisasi, spiritual dan unsur-unsur 

budaya yang mempertahankannya. jenis pemukiman manusia terdiri dari 

unsur-unsur fisik dan jasa yang elemen-elemen memberikan dukungan 

material. Terdiri dari komponen fisik, 

2. Shelter, yaitu superstruktur berbagai bentuk, ukuran, jenis dan bahan yang 

didirikan oleh manusia untuk keamanan, privasi dan perlindungan dari unsur-

unsur dan untuk singularitas nya dalam masyarakat. 

3. Infrastruktur, yaitu jaringan kompleks yang dirancang untuk memberikan atau 

menghapus dari orang-orang penampungan, barang, energi atau informasi. 

4. Layanan penutup yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi 

fungsinya sebagai badan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, budaya, 

kesejahteraan, rekreasi dan gizi. Sedangkan Kongres Habitat yang ke-2 pada 

tahun 1996 lebih menekankan pada pemberian permukiman yang layak bagi 

bagi masyarakatnya. 

Sedangkan menurut penelitian Dwi Ari & Antariksa (2005:78) disebutkan  

bahwa permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia karena dalam 

menjalankan segala bentuk aktivitasnya, manusia membutuhkan tempat bernaung dan 

melindungi dirinya dari berbagai macam bahaya, dan dalam penelitian Antariksa dkk 

(2008) selanjutnya disebutkan permukiman adalah suatu tempat terjadinya interaksi 
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dalam masyarakat, tentunya memiliki karakteristik yang khas dari masing-masing 

masyarakat yang ada didalamnya.  

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar dari kawasan lindung, 

baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan (Dwiyanto, Agung 2009). Sedang dalam 

penelitian Teguh Prihanto (2008) menyebutkan spasial lebih berhubungan dengan spasi 

yang berarti jarak, selingan bidang atau daerah diantara benda-benda.  

Jadi kesimpulannya permukiman adalah suatu tempat bernaung yang berada 

dalam suatu kawasan dengan berbagai aktifitasnya yang meliputi aktifitas fisik maupun 

non fisik yang beada didalamnya.  

 

2.1.2 Unsur- Unsur Permukiman 

Dalam Doxiadis, (1976) Permukiman dapat diartikan dari beberapa elemen dari 

perumahan, yaitu : 

1. Shelter : Perlindungan terhadap gangguan eksternal (alam, binatang), 

dsb. 

2. House: Struktur bangunan untuk bertempat tinggal. 

3. Housing: Perumahan, hal hal yang terkait dengan aktivitas bertempat 

tinggal (membangun, menghuni). 

4. Human settlement: Kumpulan (agregat) rumah dan kegiatan perumahan 

(permukiman). 

5. Habitat: lingkungan kehidupan (tidak sebatas manusia). 

Sedangkan menurut bentuknya, sarana dan prasarana dapat dibagi menjadi dua 

kelompok (Jayadinata, 1999:33-34), antara lain: 

1. Bentuk ruang atau bangunan (space) 

Sarana yang terbentuk ruang terdapat dua macam, antara lain: 

1. Ruang tertutup 

- Perlindungan, yaitu rumah. 

- Pelayanan umum berupa sarana kesehatan dan keamanan, misalnya 

balai pengobatan, rumag sakit, pos pemadam kebakaran, dan 

sebagainya. 
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- Kehidupan ekonomi, misalnya los pasar, bngunan bank, bangunan 

pabrik, dan sebagainya. 

- Kebudayaan pada umumnya, misalnya bangunan pemerintah, 

bangunan sekolah, bioskop, museum, gedung perpustakaan, dan 

sebagainya. 

2. Ruang terbuka 

- Kebudayaan, misalnya lapangan olahraga, kolam renang terbuka, 

taman, kampus universitas, dan sebagainya. 

- Kehidupan ekonomi (mata pencaharian), misalnya sawah, kebun, 

kolam, hutan, pasar, pelabuhan, dan srbagainya. 

- Kehidupan sosial, misalnya kawasan rumah sakit, kawasan 

perumnas, tanah lapang untuk latihan militer, danau untuk rekreasi 

berperahu, dan sebagainya. 

 

2.2 Pola permukiman 

Menurut Dwi Ari & Antariksa (2005:79) membagi kategori pola permukiman 

berdasarkan bentuknya yang terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain: 

A. Pola permukiman bentuk memanjang, terdiri dari memanjang sungai, 

jalan, dan garis pantai. 

B. Pola permukiman bentuk melingkar. 

C. Pola permukiman bentuk persegi panjang. 

D. Pola permukiman bentuk kubus. 

Pola permukiman menunjukkan tempat bermukim manusia dan bertempat 

tinggal menetap dan melakukan kegiatan/aktivitas sehari-harinya (Subroto, 1983:176). 

Permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat (ruang) atau suatu daerah dimana 

penduduk terkonsentrasi dan hidup bersama menggunakan lingkungan setempat, untuk 

mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan hidupnya (Martono dan Dwi, 

1996: abstrak). Terbentuknya lingkungan permukiman karena adanya proses 

pembentukan hunian sebagai wadah fungsional yang dilandasi oleh pola aktifitas 

manusia serta pengaruh setting atau rona lingkungan. 

Menurut Rapoport (1969), bentuk bangunan sangat dipengaruhi oleh iklim, 

religi, dan lingkungan. Jadi bentuk arsitektur hunian sebagai wujud lingkungan yang 
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dibentuk oleh manusia ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan, sosial budaya, 

dan iklim.  

Pola persebaran pemukiman penduduk juga dipengaruhi oleh keadaan iklim, 

keadaan tanah, tata air, topografi dan ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di 

wilayah tersebut. 

 

2.2.1 Pola Permukiman Berdasarkan Bentang Alam 

Ada tiga pola pemukiman penduduk dalam hubungannya dengan bentang 

alamnya, yaitu sebagai berikut: 

A. Pola Permukiman Memanjang 

Pola pemukiman memanjang memiliki ciri pemukiman berupa deretan 

memanjang karena mengikuti jalan, sungai, rel kereta api atau pantai. 

1. Mengikuti Jalan 

Pada daerah ini pemukiman berada di sebelah kanan kiri jalan. Umumnya pola 

pemukiman seperti ini banyak terdapat di dataran rendah yang morfologinya 

landai sehingga memudahkan pembangunan jalan-jalan di pemukiman. Namun 

pola ini sebenarnya terbentuk secara alami untuk mendekati sarana transportasi 

2. Mengikuti Alur Sungai 

Pada daerah ini pemukiman terbentuk memanjang mengikuti aliran sungai. 

Biasanya pola pemukiman ini terdapat di daerah pedalaman yang memiliki 

sungai-sungai besar. Sungai-sungai tersebut memiliki fungsi yang sangat penting 

bagi kehidupan penduduk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Permukiman daerah aliran sungai 
 
 

3. Mengikuti Garis Pantai 

Daerah pantai pada umumnya merupakan pemukiman penduduk yang bermata 

pencaharian nelayan. Pada daerah ini pemukiman terbentuk memanjang 
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mengikuti garis pantai. Hal itu untuk memudahkan penduduk dalam melakukan 

kegiatan ekonomi yaitu mencari ikan ke laut. Seperti terlihat pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Permukiman pesisir 
 

B. Pola Permukiman Terpusat 

Pola pemukiman 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 

pemukiman memusat mengitari mata air dan tanah yang subur. Sedangkan daerah 

pertambangan di pedalaman pemukiman memusat mendekati lokasi pertambangan. 

Penduduk yang tinggal di pemukiman terpusat biasanya masih memiliki hubungan 

kekerabatan dan hubungan dalam pekerjaan. Pola pemukiman ini sengaja dibuat 

untuk mempermudah komunikasi antarkeluarga atau antarteman bekerja. 

C. Pola Permukiman Tersebar 

Pola pemukiman 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 pemukiman secara tersebar karena mencari 

daerah yang tidak terjal, morfologinya rata dan relatif aman. Sedangkan pada daerah 

kapur pemukiman penduduk akan tersebar mencari daerah yang memiliki kondisi air 

yang baik. Mata pencaharian penduduk pada pola pemukiman ini sebagian besar 

dalam bidang pertanian, ladang, perkebunan dan peternakan 
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Gambar 2.3 Permukiman lereng gunung 

2.2.2 Pola Permukiman Berdasarkan Tata Letak  

Posisi keberadaan seluruh komponen pembentuk ruang. Penyusunan antar 

ruang dapat menjelaskan tingkat kepentingan relatif dan fungsi serta peran simbolis 

ruang-ruang tersebut di dalam suatu organisasi ruang. Organisasi ruang tersebut 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Ching, Francis D.K.2000:189) : 

- Organisasi terpusat: sebuah ruang dominan terpusat dengan pengelompokan 

sejumlah ruang sekunder 

- Organisasi linier: suatu urutan dalam satu garis dari ruang-ruang yang berulang 

- Organisasi radial: sebuah ruang pusat yang menjadi acuan organisasi-organisasi 

ruang linier berkembang menurut arah jalan 

- Organisasi cluster: kelompok ruang berdasarkan kedekatan hubungan atau 

bersama-sama memanfaatkan satu cirri atau hubungan visual 

- Organisasi grid: organisasi ruang-ruang dalam daerah structural grid atau 

struktur tiga dimesi lain 

Sedangkan pola tata letak permukiman dari program perumahan dan 

permukiman nelayan dalam Panggardjito (1999) 

a. Pola mengelompok dipantai 

Perumahan ini cenderung mengelompok di 

pusat-pusat kegiatan yang berpotensi 

menimbulkan daerah kumuh/slum. Perumahan 

tumbuh secara tidak terencana dan 

menyebabkan keseimbangan alam 

terganggu/terancam kritis 
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b. Pola mengelompok di muara 

Perumahan ini mengelompok di daerah 

pinggiran sungai sampai pinggir lautan. 

c. Pola menyebar 

 Perumahan para nelayan menyebar menjauhi 

fasilitas utama.   

d. Pola memanjang 

Perumahan ini memanjang sehingga 

mengganggu kesimbangan alam dengan fasilitas 

umum yang tidak lengkap.  

 

 

2.2.3 Pola Permukiman Berdasarkan Tata Guna Lahan Dan Sirkulasi 

Menurut Hamid shirvani (1985)  mengatakan bahwa tata guna lahan perlu 

mempertimbangkan  dua aspek yaitu: pertimbangan segi umum dan dan 

pertimbangan akan aktivitas pejalan kaki yang akan menciptakan lingkungan yang 

lebih manusiawi, maupun aktivitas yang mengikuti sarana pengairan. Dalam aspek 

tata guna lahan, juga harus memperhatikan ha-hal yang mempengaruhinya seperti 

zoning dimana soning merupakan suatu aturan legal yang mengatur peruntukan 

lahan, Galion Dan Eisner dalam vidyabrata (2002).   

Salah satu ciri utama yang dapat merepresentasikan struktur permukiman 

terletak pada pola jaringan jalan dan sirkulasi lingkungan suatu permukiman 

(Doxiadis,1976). Sistem sirkulasi merupakan aspek penting yang menentukan 

hubungan lingkungan di dalam permukiman dan juga lingkungan di dalam dengan 

di luar permukiman. Alur gerak kita dapat dibayangkan sebagai benang yang 

menghubungkan ruang-ruang pada suatu bangunan atau suatu rangkaian ruang-

ruang interior maupun eksterior, bersama-sama (Ching, Francis D.K, 2000). 

Disebutkan oleh Ching(2000) bahwa macam-macam konfigurasi jalur adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 2.4  Konfigurasi Pola Permukiman 
Sumber: Panggardjito 1999 
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a. Linier 

 Semua jalan  pada dasarnya adalah linier. Jalan 

yang lurus dapat menjadi unsure pengorganisir 

utama untuk satu sederet ruang-ruang. Di 

samping itu, jalan dapat berbentuk lengkung 

atau berbelok arah, memotong jalan lain, 

bercabang-cabang, atau membentuk putaran 

(loop)  

b. Radial 

 Konfigurasi radial memilki jalan-jalan lurus 

yang berkembang dari atau berhenti pada 

sebuah pusat, titik bersama 

c. Spiral (berputar) 

 Sebuah konfigurasi spiral adalah suatu jalan 

tunggal menerus, yang berasal dari titik pusat, 

mengelilingi pusat dengan jarak yang berubah. 

d. Grid  

 Konfigurasi grid terdiri dari dua pasang jalan 

sejajar yang saling berpotongan pada jarak 

sama dan menciptakan bujur sangkar atau 

kawasan-kawasan ruang segiempat. 

e. Jaringan 

Suatu konfigurasi jaringan terdiri dari jalan-jalan yang menghubungkan titik-

titik tertentu di dalam ruang. 

f. Komposit (Gabungan) 

Kombinasi dari kelima konfigurasi jalur diatas. 

 

2.2.4 Pola Spasial Permukiman 

Pola spasial permukiman menurut Wiriatmadja dalam Antariksa, Ema Dan 

Noviany (2008) adalah: 

Gambar 2.5  konfigurasi jalur sirkulasi 
Sumber: DK. Ching 2000 
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a.  Pola permukiman dengan cara tersebar berjauhan satu sama lain terutama terjadi 

dalam daerah yang baru dibuka. Hal ini disebabkan karena belum ada jalan 

besar, sedangkan orang-orangnya mempunyai sebidang tanah, yang selama suatu 

masa tertentu harus diusahakan secara terus-menerus. 

b. Pola permukiman dengan cara berkumpul dalam sebuah kampung/desa. 

Mamanjang mengikuti jalan lalu lintas (jalan darat/sungai), sedangkan tanah 

garapan berada dibelakangnya. 

c. Pola permukiman dengan cara terkumpul dalam sebuah kampung/desa, 

sedangkan tanah garapan berada di luar kampung. 

d. Berkumpul dan tersusun melingkar mengikuti jalan. Pola permukiman dengan 

cara berkumpul dalam sebuah kampung/desa, mengikuti jalan melingkar, 

sedangkan tanah garapan berada dibelakangnya. 

Terbentuknya lingkungan permukiman dimungkinkan karena adanya proses 

pembentukan hunian sebagai wadah fungsional yang dilandasi oleh pola aktivitas  

manusia serta pengaruh setting atau rona lingkungan, baik yang bersifat fisik 

maupun non-fisik (sosial-budaya) yang secara langsung mempengaruhi pola 

kegiatan dan proses pewadahannya. Aspek-aspek seperti gaya hidup, sistem 

aktivitas, struktur sosial, sistem makna yang merupakan bagian dari kebudayaan, 

memiliki peranan penting dalam proses terjadinya sebuah bentuk. Sistem spasial 

dapat dilihat dari kegiatan yang terjadi di dalamnya. Jalinan beberapa spasial 

sebagai wadah kegiatan manusia itulah yang kemudian membentuk suatu pola 

spasial (Rapoport, 1969). 

 

2.2.5 Elemen-elemen Pola Spasial 

Elemen pola spasial dalam suatu lingkungan binaan terdiri dari faktor 

internal yang berupa kondisi fisik serta faktor-faktor eksternal yang merupkan 

kondisi non fisik yang melatarbelakangi terbentuknya kondisi fisik dari suatu 

pola spasial. Aspek-aspek spasial terdiri dari:  

A. Arah (Orientation)  

Adalah orientasi ke arah perhatian utama atau perasaan baik seseorang 

maupun sekelompok terhadap tanda-tanda tertentu dalam lingkungan 

kehidupannya (Ronald, 2005). Pada umumnya, status tanda-tanda tersebut 
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adalah tetap, misal arah peredaran matahari, arah mata angin, gunung, 

sungai/air, lapangan terbuka, bangunan gedung, menara/tugu.  

Dalam lingkup permukiman, orientasi yang dimaksud adalah arah hadap 

rumah/bangunan pada suatu permukiman. Arah hadap tersebut dipengaruhi oleh 

kepercayaan, keberadaan elemen tertentu yang menjadi pusat dalam 

permukiman, sirkulasi, dan lain sebagainya. 

B. Hirarki 

Hirarki ruang yang dimaksud adalah sifat ruang berdasarkan tingkatan 

penggunanya.  Tingkatan tersebut berdasarkan posisi pengguna dalam 

ruang/area tertentu. Tingkatan ruang bisa bersifat publik, semi publik atau 

privat. Ruang publik berarti bahwa suatu ruang bisa digunakan oleh siapapun 

tanpa terkecuali. Ruang semi publik berarti suatu ruang hanya bisa digunakan 

oleh orang-orang tertentu sesuai dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan 

ruang privat berarti suatu ruang yang hanya bisa digunakan oleh pemilik 

ruang/orang yang berhak menempati. 

Ruang publik adalah ruang dalam suatu kawasan yang dipakai masyarakat 

penghuninya untuk melakukan kegiatan kontak publik. (Whyte dalam Carmona 

dkk. 2003). Ruang publik dapat berbentuk cluster maupun linier dalam ruang 

terbuka maupun tertutup. Beberapa contoh ruang publik antara lain : plaza, 

square, atrium, pedestrian. Menurut Whyte dalam Carmona (2003) ruang publik 

berfungsi secara optimal untuk kegiatan publik bagi komunitasnya, biasanya 

mempunyai ciri-ciri antara lain : merupakan lokasi yang strategis (sibuk), 

mempunyai akses yang bagus secara visual dan fisik, ruang yang merupakan 

bagian dari suatu jalan (jalur sirkulasi), mempunyai tempat untuk duduk – duduk 

antara lain berupa anak – anak tangga, dinding atau pagar rendah, kursi dan 

bangku taman, ruang yang memungkinkan penggunanya dalam melakukan 

aktifitas komunikasi bisa berpindah – pindah tempat / posisi sesuai dengan 

karakter dan suasana yang diinginkan. 
Ruang publik berfungsi sebagai tempat pertemuan antara individu dengan 

masyarakat sekitarnya, antara pemerintah dengan warga, antara penduduk 

setempat dengan pendatang. Semua peristiwa tersebut menjadi jiwa yang 

mampu mengakrabkan komunitas masyarakat kota dimaksud, Budiono (2006). 
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Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka (open spaces) adalah: 

Ruang yang berfungsi sebagai wadah (container) untuk kehidupan manusia, baik 

secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan 

berkembang secara berkelanjutan (UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang). Ruang 

adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang 

di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain 

hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (pasal 1 ayat 1; 

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang – Revisi terhadap UUPR No. 24/1992). 

Jadi kesimpulannya ruang publik adalah ruang yang dapat digunakan secara 

umum oleh masyarakat baik masyarakat dalam permukiman maupun masyarakat luar 

permukiman itu sendiri.  

 

2.2.6 Tinjauan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Permukiman 

Dalam menganalisa pola spasial permukiman pasti ditemui faktor-faktor yang 

mempengaruhi suatu pola spasial tersebut. Rumah banyak ditentukan oleh nilai-nilai, 

budaya penghuninya, iklim dan kebutuhan akan pelindung, bahan bangunan, konstruksi 

dan teknologi, karakter tapak, ekonomi, pertahanan serta agama (Rapoport, 1969). 

 Sedangkan faktor lain yang dijelaskan dalam bukunya Rapoport meliputi: 

A. Faktor budaya 

Ditekankan pula oleh Rapoport (1969) bahwa banyak kasus telah membuktikan 

bahwa pada suatu daerah dengan iklim serta sumber-sumber material yang sama, 

dijumpai berbagai bentuk rumah yang sangat berbeda. 

Hubungan keluarga/kekerabatan juga dapat menjadi faktor penentu terhadap 

pembentukan permukiman atau rumah, karena sangat terkait dengan sebuah bentuk 

ikatan sosial, aturan-aturan yang bernuansa budaya dan religi, serta adanya kegiatan 

yang bersifat ekonomi (Mulyati, 1995). 

Hubungan antara kekerabatan dalam aspek sosial-kultural dan permukiman 

sebagai perwujudan fisiknya, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 

- Kelompok kekerabatan mempengaruhi lokasi dan tata lahan/rumah sesuai 

dengan prinsip yang dianut. 

- Peran sosial antar kerabat mempengaruhi terbentuknya ruang-ruang yang 

mempengaruhi terbentuknya ruang-ruang yang menjadi sarana interaksi antar 

kerabat. 



20 
 

B. Faktor perilaku 

Disebutkan bahwa konsep tata ruang dalam lingkungan permukiman, berkaitan 

erat dengan manusia dengan seperangkat pikiran dan perilakunya, yang 

bertindak sebagai subjek yang memanfaatkan ruang-ruang yang ada dalam 

hubungan kepentingan kehidupannya (Rapoport,1969) 

C. Faktor geografis  

Faktor geografis sangat mempengaruhi terbentuk suatu permukiman dimana 

biasanya mereka yang bekerja pada lingkungan tertentu berusaha mengarahkan 

pola spasial permukiman ke arah lingkungan pekerjaan tersebut. Terbentuknya 

rumah tinggal berkaitan dengan proses adaptasi manusia dengan alam, sebagai 

usaha untuk menanggapi kondisi alam yang ditempatinya (Asikin dalam 

Resultat, 2009). 

Adapun beberapa faktor yang dikenal sebagai modifying factor (Rapoport, 

1969), diantaranya adalah: 

- Faktor Bahan: lingkungan vernakular cenderung menggunakan bahan dari alam 

atau bahan yang ‘bersahabat’ dengan alam. 

- Metode Konstruksi: pemakaian ahli bangunan sangat jarang karena dalam 

lingkungan vernakular model yang diterapkan dipakai secara bersama oleh 

masyarakat. 

- Faktor Teknologi: teknologi dipakai turun-temurun dan menjadi tradisi dalam 

masyarakat.  

- Faktor Iklim, faktor Pemilihan bahan, konstruksi dan teknologi yang digunakan 

selalu mengacu kepada lingkungan sekitarnya sehingga bentuk-bentuk 

vernakular merupakan hasil dari pemecahan terhadap permasalahan 

Iingkungannya khususnya iklim. 

- Pemilihan Lahan: lahan memberikan arti pada bangunan dari segi fisik (kondisi 

religi). 

- Faktor sosial-budaya: faktor sosial melingkupi struktur keluarga, hubungan 

masyarakat dan mata pencaharian sedangkan faktor budaya meliputi pandangan 

manusia terhadap alam, ide hidup yang ideal, simbol-simbol, kepercayaan dan 

agama. 
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Rumusan Masalah 
Bagaimana pola spasial 
permukiman nelayan 
bantuan pemerintah 
dan permukiman yang 
terjadi diluar 
permukiman awal.  
Faktor-faktor apa saja 
yang melatarbelakangi 
terjadinya pola spasial 

Teori umum permukiman 

Teori umum pola spasial permukiman 
Pola spasial permukiman menurut Wiriatmadja dalam 
Antariksa, Ema Dan Noviany (2008). 

Teori umum pola spasial permukiman berdasarkan: 
1. Bentang alam 
2. Tata letak 
3. Tata guna lahan dan sirkulasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pola permukiman: 
1. Budaya 
2. Perilaku 
3. Geografis 

Teori elemen-elemen pola spasial permukiman  
A. Arah (Orientation)  
Adalah orientasi ke arah perhatian utama atau perasaan baik 
seseorang maupun sekelompok terhadap tanda-tanda tertentu 
dalam lingkungan kehidupannya (Ronald, 2005). 
B.  Hirarki ruang  

Identifikasi  
Karakteristik pola spasial 
permukiman nelayan 
dusun Pancer  

Gambar 2.6. Kerangka Teori 



22 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di permukiman nelayan dusun Pancer dengan 

permukiman yang telah terkena dampak tsunami pada tahun 1994. Sisa dari dampak 

tsunami masih banyak ditemui dari tambak-tambak yang telah ditinggalkan hingga 

perumahan yang hancur akibat terjangan ombak tsunami. Waktu penelitian dilakukan 

antara bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2010. 

 

Gambar 3.1 Peta lokasi peneltian 

Sumber: www.banyuwangikab. go. id 

 

Lokasi dusun Pancer 
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Peta Dusun Pancer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Peta Dusun Pancer 
Sumber:  Rencana Menengah Pembangunan Desa tahun 2006-2010 

LOKASI DUSUN PANCER  
pancer 



24 
 

Dalam lokasi ini, dusun Pancer mempunyai karakteristik pola permukiman yang 

unik dimana permukiman pada dusun Pancer ini memiliki 2 jenis yaitu permukiman 

yang dibangun oleh pemerintah dan permukiman yang dibangun oleh warga sendiri. 

Semuanya memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Adaptasi masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari merubah pola tata letak rumah mereka agar dapat ditempati secara lebih 

layak lagi. 

 

3.2 Proses Dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif  dimana 

penggunaan metode penelitian ini dikarenakan metode ini mudah diterapkan dan 

berhubungan langsung dengan peneliti dan responden sehingga dalam penelitian 

didapatkan lebih banyak data dan informasi mengenai kawasan penelitian. 

Dalam melakukan penelitian yang menggunakan yang menggunakan metodologi 

kualitatif, yang perlu diingat adalah apabila penelitian kurang dalam penghayatan situasi 

lapangan, akan terjadi berbagai hal yang kurang berguna dalam penelitian. Menurut 

arahan Mudjahir dalam Darjosanjoto (2006), sebaiknya dalam melakukan pekerjaan 

penelitian kualitatif, peneliti harus langsung mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan 

menyajikannya. Dalam lingkup demikian disebut analisis selama pengumpulan data. 

Pendekatan kualitatif memiliki karakterisitik ( Silalahi, 2006:6-7) antara lain: 

1. Peneliti lebih berinteraksi dengan fakta, yaitu dengan cara menginterpretasikan 

fakta dengan pendapat pribadi 

2. Pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu dari khusus ke 

umum. 

3. Kegunaan konsep untuk memilih dan memahami realitas. 

4. Data kualitatif dapat dikuantitatifkan. 

5. Analisis kualitatif lebih condong ke analisis pemahaman fenomena-fenomena 

yang ada. 

Dalam menarik kesimpulan dilakukan melalui penyusunan teori dengan analisis 

kualitatif atau melalui literatur. Metode untuk membangun teori tersebut merupakan 

proses berkelanjutan, walaupun tahap-tahap lebih awal tetap menyediakan berkelanjutan 

bagi tahap kemudian, hingga akhirnya proses analisis secara keseluruhan diakhiri. 

Dalam arti, berakhir bagi suatu penelitian tetapi tetap dapat diteruskan proses tersebut 

hingga kapanpun. 
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 Fungsi penelitian deskriptif hanya mengetahui keadaan dari yang diteliti. 

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan dengan memaparkan 

mengenai karakteristik permukiman nelayan pada dusun Pancer dibangun oleh 

pemerintah dan berubah karena proses adaptasi masyarakat terhadap aktifitas sehari-

hari. Menurut Darjosanjoto (2006:15), secara sederhana penelitian bertujuan 

mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi atau daerah tertentu. Fungsi penelitian deskriptif hanya mengetahui 

keadaan yang akan diteliti. 

 Dalam pelaksanaan penelitian, proses analisa diawali dengan penggambaran 

kembali peta dasar sebagai peta garis untuk proses analisa. Metode untuk membangun 

teori tersebut merupakan proses yang berkelanjutan, walaupun tahap-tahap lebih awal 

tetap menyediakan pengembangan lebih lanjut. Dalam artian, penelitian dapat 

dilanjutkan prosesnya hingga kapanpun. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data-data yang 

akan diamati dalam penelitian ini, dengan arsitektur sebagai alat utama. Unsur-unsur 

yang menjadi variabel pengamatan yaitu: 

1. Tata letak massa bangunan baik (publik atau privat), blocking, 

orietasi dan tata guna lahan atau peruntukan lahan. 

2. Pola aktifitas warga. 

3. Pola jaringan jalan baik publik sampai privat. 

 Variabel-variabel tersebut digunakan untuk menganalisis pola lingkungan 

permukiman pada kondisi saat ini pada permukiman nelayan dusun Pancer dengan 

karakterisitik yang dimilikinya. 

Sedangkan untuk kondisi lingkungan binaan dijelaskan pada kondisi eksisting 

terkait elemen-elemen fisik buatan yaitu: perumahan, sarana dan prasarana 

(jalan/sirkulasi, jaringan sanitasi dan drainase, ruang-ruang bersama), lahan pertanian, 

area perikanan (kolam), serta area peternakan. 

Untuk aspek non fisik (kondisi sosial budaya), variabel-variabel yang diteliti adalah: 

a. kepercayaan 

b. sosial masyarakat 

c. ekonomi 
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d. kekerabatan 

  e.   aktifitas penghuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Persiapan Dan Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Persiapan 

 Pada tahap persiapan ini terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung antara 

lain: 

1. Pengamatan awal 

Tahapan kegiatan ini merupakan kegiatan pengamatan terhadap seluruh area 

penelitian (dusun Pancer) untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang 

kondisi lingkungan permukiman. 

2. Identifikasi  

Tahap ini dimaksudkan untuk mengendalikan fokus amatan penelitian. Unsur-

unsur yang akan diteliti ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan 

penelitian dengan mengacu pada variabel yang akan dikaji. Secara garis besar, 

penelitian ini akan melakukan studi mengenai pola permukiman nelayan bantuan 

no Elemen pola spasial Hal-hal yang diteliti 

1. Tata letak dan tata guna 

lahan 

- Tata letak makro (letak 

elemen-elemen permukiman 

secara menyeluruh, 

pembagian area berdasarkan 

letak elemen-elemen). 

- Tata letak mikro (tata letak 

bangunan per sampel) 

- Tata guna lahan 

2. Pola sirkulasi Pola jalan/sirkulasi berdasar 

jenisnya, zonifikasi sirkulasi 

3. Orientasi  Orientasi bangunan 

4. Hirarki  Hirarki makro, hirarki mikro 

tiap sampel 

Tabel 3.1 Variabel dan parameter kondisi eksisiting 
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pemerintah pada dusun Pancer . Dan mengapa terjadi suatu ciri khas pola 

permukiman yang baru yang terjadi diluar itu. 

3. Pemilihan dan persiapan alat 

Kegiatan ini disesuaikan dengan objek yang akan diteliti pada dusun Pancer. 

Untuk mempermudahkan disiapkan tabel-tabel objek pengamatan berdasarkan 

variabel yang akan diteliti. 

 

3.4.2 Pengumpulan Data 

Dalam lingkup lingkungan atau permukiman atau bagian dari wilayah 

kota, yang menjadi objek pengamatan sifat khusus yang merupakan gabungan 

informasi yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pertama, kegiatan 

sosial masyarakat dan gerak penghuni 

Pengamatan dilakukan dan diketahui bersama baik oleh peneliti maupun 

subyek. Menurut Nazir (2003:211) pengumpulan data merupakan suatu proses 

pengadaan data primer dan sekunder untuk keperluan penelitian. Data yang akan 

dikumpulkan cukup valid untuk dipergunakan. Pengumpulan data dan informasi 

dalam studi ini dengan dua metode, yaitu survei primer dan survei sekunder. 

Sumber-sumber data, baik primer maupun sekunder dalam tahap pengumpulan 

data yang diambil untuk keperluan penelitian  ini, antara lain: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survei lapangan atau 

pengamatan secara langsung pada permukiman nelayan di dusun Pancer. 

Adapun data primer yang diperlukan: 

I. Data hasil observasi lapangan. 

Nasution (2004:107) observasi dilakukan untuk memperoleh informasi 

tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan. Dengan 

observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang 

kehidupan sosial yang sulit diperoleh dengan metode lain. Observasi 

juga dilakukan apabila belum banyak keterangan dimiliki tentang 

masalah yang kita selidiki. Observasi diperlukan untuk menjajakinya. 

Dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 

masalahnyadan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara 



28 
 

memecahkannya. Data observasi yang diperlukan adalah data fisik 

lingkungan permukiman pada dusun Pancer. 

II. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data dengan cara 

pengambilan foto atau gambar sebagai bukti kondisi yang terjadi 

dikawasan studi penelitian. Bukti gambar atau foto dapat memberikan 

keterangan tambahan ketika dilakukan identifikasi dan analisi 

karakteristik pola permukiman dan tatanan bangunan. Dalam 

dokumentasi diarahkan dalam hal obyek yang akan diamati ataupun 

dibahas yaitu rumah tinggal para nelayan, kondisi permukiman dusun 

Pancer baik sirkulasi, sampai kondisi utilitas dusun Pancer 

III. Data hasil wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung 

kepada responden. Teknik wawancara yang akan digunakan adalah 

wawancara langsung dengan bertatap muka dengan responden, dengan 

tujuan untuk menggali informasi selengkap mungkin dan bersifat lintas 

waktu baik pada masa dahulu maupun pada masa sekarang. Data-data 

yang diperlukan dalam wawancara ini berupa gambaran kondisi 

permukiman dan bangunan dusun Pancer. 

Dalam wawancara ini pihak yang diwawancarai ada 15 orang dengan 

narasumber yang berkompeten yaitu 10 orang dimana 10 orang itu 

merupakan pemilik rumah dan juga seorang kepala dusun. Sedang 5 

orang lagi merupakan random wawancara dimana narasumber 

merupakan penduduk dusun Pancer 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan 

diperoleh dari sumber-sumber pustaka ( dapat berupa laporan, tulisan ilmiah, 

dokumen, sketsa, foto, dan peta) dan catatan-catatan internal tentang dusun ini. 

Data tersebut akan dipergunakan untuk mendeskripiskan pola 

permukiman pada daerah ini. Data sekunder juga berupa literatur-literatur yang 

membahas permukiman dusun pancer, baik dari jurnal, blog, dan web site. 

Literatur tersebut dapat menambah informasi tentang kondisi permukiman. 

Data-data pustaka di atas diharapkan dapat memperkuat analisa dalam 
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penelitian. Data pustaka yang diambil hanya yang relevan dengan bidang 

kajian, dan diharapkan penelitian ini dapat dilakukan oleh orang lain dengan 

metode yang sama. 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan adalah 

dengan metode survei yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu survei data primer dan 

survey data sekunder. 

1. Survei data primer 

Survei data primer adalah metode pengumpulan data yang diperlukan dengan 

melihat secara langsung objek yang diamati. 

Dalam survei data primer ini peneliti mendatangi lokasi dusun pancer dalam 

waktu pagi, siang dan sore hadir dengan waktu yang digunakan tidak menentu 

dalam satu hari. 

2. Survei data sekunder  

Pengumpulan data ini diperoleh melalui beberapa literatur dan perekaman data 

dari instansi terkait, yaitu tentang pola permukiman serta elemen-elemen 

pembentuknya. 

3.4.3 Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian terbagi menjadi beberapa kegiatan, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Pengambilan data primer dengan cara: observasi langsung di dipermukiman 

dusun Pancer dengan menggunakan instrument camare digital, note book 

dan kuisioner sehingga didapatkan data berupa dokumentasi foto dan 

wawancara untuk memperdalam informasi dengan narasumber yaitu 

penduduk asli kampung. 

2. Pengambilan data sekunder berupa penggambaran peta kawasan. Data 

tersebut digunakan untuk menunjang penelitian. Peta kawasan didapatkan 

dengan menggambarkan sendiri karena baik dari dinas kimpraswil, kantor 

desa maupun google tidak terdapat gambar udara maupun peta site kawasan. 

Dan juga dilakukan pengukuran pada obyek penelitian secara langsung agar 

didapatkan data yang valid. 
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3.5 Metode Penetapan Sampel Dan Populasi 

 Menurut sedarmayanti & syarifudin (2002:35), populasi merupakan keseluruhan 

objek penelitian. Pengertian populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek yang 

dibatasi oleh kriteria tertentu 

 Objek pengamatan dan analisis yang dilakukan antara lain: 

 Lingkup kawasan dusun Pancer yaitu kawasan perumahan, dan fasilitas publik. 

Pada kawasan permukiman, bangunan dalam hal ini fasilitas hunian juga 

merupakan aspek yang memberikan dukungan kuat dan memberi warna pada 

karakteristik permukiman baik sebelum terjadi gelombang tsunami maupun setelah 

terjadi gelombang tsunami. 

· Sampel adalah sebagian obyek populasi yang mewakili karakteristik populasinya, dan 

kemudian diteliti. 

· Hasil penelitian atas sampel kemudian digeneralisasi bagi keseluruhan populasi. Maka 

sampel harus representatif (bersifat mewakili populasi). 

Dalam menentukan sampel dan populasi dalam penelitian ini ada beberapa faktor 

dipakai, yaitu: 

1. Narasumber merupakan warga yang mengetahui tentang kondisi permukiman ini 

( kepala dusun dan beberapa warga). Mencari beberapa warga yang mengerti 

seluk-beluk dusun ini, dengan bertanya kepada kepala dusun. 

2. Sampel dalam menentukan rumah warga menggunakan random wawancara 

namun diidentifikasi oleh peneliti bahawa rumah narasumber telah terjadi 

perubahan ataupun renovasi. 

Pada gambar 3.3  ini merupakan peta lokasi sampel: 
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Gambar 3.3 Peta lokasi sampel 

Sampel 3 
Rumah kepala dusun 

Sampel 7 

Sampel 1 

Sampel 4 

Sampel 6 

Area permukiman yang dibangun warga sendiri 

Sampel 2 

Sampel 5 

Area permukiman yang dibangun pemerintah 
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3.6 Teknik Penyajian Data 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal, proses penelitian seharusnya 

bersumber pada data yang tersusun dengan sempurna Darjosanjoto(2006). Dalam 

menyajikan data-data tentang kondisi dusun Pancer bisa dapat dibuat secara tersusun 

dari awal menuju akhir. Menurut arahan Loeck dan Napier dalam Darjosanjoto (2006), 

secara sederhana tampilan data dalam bentuk gambar yang berupa bentukan arsitektur 

(denah, potongan, tampak, dll) merupakan dasar informasi awal. Diagram yang 

ditampilkan sebaiknya menerangkan informasi tentang jalan masuk, sirkulasi, elemen 

ruang luar yang secara diagramatis dan dijelaskan secara terperinci. 

 

3.7 Metode Analisa Data 

 Dalam proses analisa data ini, semua data yang telah ada di olah sesuai dengan 

fakta dilapangan. Data-data yang bersumber dari gambar dapat dijadikan satu dengan 

peta lokasi dan diuraikan dengan beberapa tulisan atau paparan yang mudah dimengerti. 

Menurut Dasrjosanjoto ( 2006:87) dalam arahan Napier, dalam melakukan analisa 

secara arsitektural alangkah baiknya dengan membaca denah, tatanan atau tata letak. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan hasil observasi mengenai berbagai kualitas 

bagian yang terbangun dan obyek yang diteliti dapat dimengerti. Semuanya termasuk 

hasil observasi mengenai orientasi dan ukuran bangunan, penggunaan ruang, sirkulasi 

yang terjadi baik didalam maupun diluar ruangan. Disamping hubungan antara ruang 

yang satu dengan yang lain, juga hubungan antara ruang tersebut dikaitkan dengan 

ruang luar. Dalam metode analisa data penelitian ini, semua data tentang peta 

digabungkan dengan foto survey, sehingga dapat dihasilkan suatu analisa data yang 

mudah dipahami semua orang. Setelah didapat suatu analisa lalu dicari faktor-faktor 

yang mempengaruhi pola spasial permukiman tersebut. 
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SKEMA TAHAPAN PENELITIAN 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GAMBAR 3.3 Skema tahapan penelitian 

Data primer: 
1. Data hasil observasi lapangan 
2. Dokumentasi lokasi 
3. Data hasil wawancara 

Data sekunder 
Sumber pustaka, referensi 
tentang dusun, penggambaran 
peta 

Pengambilan data primer 
Pengambilan data sekunder 

Mendesripsikan data 
Pengklasifikasian data 
Pengolahan data dari analisis 

Pengambilan data primer 
Pengambilan data sekunder 

 Pendeskripsian bab 1 
 Mencari dan menyusun 
tinjauan pustaka 
 Memilih metode 
penelitian 
 Merencanakan metode 
dan analisis data 

Tahap persiapan 

Tahap Pelaksanaan 

Tahap Analisa Data 

Sintesa 

Pola spasial permukiman 
nelayan dusun Pancer 

Faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi pola spasial 

Kesimpulan dan saran-saran 


