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ABSTRACT 

Human activity in a place that is done continuously will form a pattern that has implications for the specific pattern 

of arrangement of buildings. The pattern of building arrangements in Dusun Kasim is one of the local wisdoms of 

settlement patterns in the archipelago. The arrangement of the dwelling is mainly related to cultural activities of 

the inhabitants of space. The purpose of this research is to know the concept of each laying of the house and its 

constituent elements based on familial relations. The method used is qualitative, with family tree analysis 

technique. The result of the study found that there are three types of occupancy pattern, the shaped stair-shaped 

toward the left-up pattern, the parallel pattern of 2 (two) sides, and the vertical pattern of the rear. The have a 

similarity, which is the location of the first child's house that always on the left-front of the parents home. Factors 

that constitutes the pattern is the relationship of family members of ‘batih’, the origins of ancestral, and the layout 

of the grounds. The fundamental concept of the arrangement is the concept of pangkon. That is a concept of 

Javanese beliefs about the shape of parental protection relationship to children,  that manifests in the daily 

activities of the home-grown community. 
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ABSTRAK 

Aktivitas manusia dalam suatu tempat yang dilakukan secara kontinu akan membentuk pola tertentu yang 

berimplikasi terhadap pola tatanan bangunan. Pola penataan bangunan di Dusun Kasim merupakan salah satu 

kekhasan lokal pola permukiman di nusantara. Susunan hunian tersebut terutama terkait dengan aktivitas budaya 

penghuni ruang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dari setiap peletakan rumah dan 

elemen penyusunnya berdasarkan hubungan kekerabatan. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, dengan teknik 

analisis family tree. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat tiga tipe pola hunian yaitu: pola hunian berbentuk 

tangga kearah kiri-atas, pola sejajar 2 (dua) sisi, dan pola bangunan vertikal ke belakang. Ketiganya memiliki 

kesamaan yaitu letak rumah anak pertama yang selalu di kiri-depan rumah orang tua. Faktor yang mendasari 

pola tersebut yaitu hubungan antar anggota keluarga batih, asal usul leluhur, dan tata letak pekarangan. Konsep 

yang mendasari penataan tersebut adalah konsep pangkon. Suatu konsep kepercayaan masyarakat Jawa 

mengenai bentuk hubungan perlindungan orang tua terhadap anak yang mewujud dalam aktifitas keseharian 

masyarakat setempat.  

Kata Kunci: pola, permukiman, kekerabatan 

PENDAHULUAN 

Kawasan hunian, termasuk pola tata bangunan tradisional ditandai dengan setting tempat yang tepat 
guna, bukan pendayagunaan (Ronald, 2005:17; Mohammad, 1996:2). Padahal, sebagaimana warisan 
budaya, pola tata bangunan tersebut terbentuk atas dasar sistem trial and error dalam kurun waktu 
yang lama, oleh karenanya patut untuk dikenali maknanya (Ronald, 2005). Salah satu lokasi yang 
mencerminkan karakter demikian yaitu Dusun Kasim, Kabupaten Blitar.  

Hunian di Dusun Kasim sudah ada semenjak Kerajaan Dhoho Kadiri, dan hingga saat ini masih 
ditemukan tatanan bangunan tradisional, yaitu tradisi penghuni, kepercayaan lokal dan kehidupan 
religious yang masih dapat terdekteksi dengan baik (Gudel. 2006:5). Komposisi penduduk Dusun 
Kasim pada awal terbentuknya, terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli 
Dusun Kasim ialah warga Jepun, seperti yang tertulis pada Prasasti Jepun. Sementara itu, terdapat 
penduduk pendatang yang berasal dari Jawa Tengah, terutama daerah yang sering disebut Cepu dan 
Begelan, serta warga pendatang dari Ponorogo. Bukti fisik keberadaan warga-warga pendatang 
tersebut antara laim dapat dilihat dari ragam peletakan awal sebaran bangunan dan bentuk makam 
yang tersebar di Dusun Kasim. Seiring dengan perkembangan dusun, penduduk pendatang terutama 
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penduduk yang berasal dari Jawa Tengah, memegang peranan penting dalam masyarakat Kasim. 
Oleh karenanya, sejarah dan ragam aktivitas budaya setempat tersebut layak untuk diidentifikasi 
secara mendalam mengingat akan berpengaruh terhadap sikap hidup dan tindakan yang berimplikasi 
terhadap tatanan bangunan dillingkunganya (Mohammad, 1996:2). 

Secara spasial, ditemukan kekhasan lokal, misalnya jalan-jalan kecil yang difungsikan sebagai 
penghubung rumah dan ruang bersama antar tetangga, serta bangunan-bangunan tersusun secara 
berkelompok dengan pola tertentu. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan kekerabatan. Selain itu, 
bentuk karakter yang demikian menguatkan bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat jawa, rumah 
tidak menjadi hak mutlak milik pribadi, melainkan sebagai sharing space (Ronald, 2005:131-132). 
Tradisi tertentu juga dilakukan masyarakat dalam proses pembuatan rumah. Dimulai dari penggunaan 
perhitungan khusus untuk pemilihan tanggal pendirian, urutan dalam pendirian bangunan, sampai 
pada upacara setelah rumah tersebut dihuni. 

Saat ini wujud tata bangunan mulai mengalami pergeseran. Rumah induk yang semula berfungsi 
sebagai pengikat antar bangunan, kini sudah banyak yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. 
Hal tersebut dimungkinkan menjadi penyebab perubahan identitas permukiman Dusun Kasim. 

Atas dasar latar belakang tersebut, maka perlu diketahui karakter fisik dan faktor yang mendasari pola 
tata bangunan Dusun Kasim, Kabupaten Blitar. Dengan diketahuinya kedua hal tersebut, diharapkan 
dapat bermanfaat bagi upaya memelihara identitas permukiman nusantara di masa depan.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Output dari analisis pola bangunan terkait hubungan 
kekerabatan ialah tipologi pola tata bangunan dan faktor-faktor yang mendasarinya. 

Metode pengumpulan data menggunakan observasi lapangan dan wawancara. Sementara itu, dalam 
penjajakan gejala/peristiwa pada penelitiannya dilakukan dengan teknik sampling ‘bola salju’ 
(snowball), yaitu dengan tidak menarik sampel dan juga tidak didasarkan pada hipotesis. Pada 
penelitian ini, terdapat 20 hunian induk yang dipilih sebagai objek pola tata bangunan terkait 
hubungan kekerabatan. Pemilihan 20 kasus hunian tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut 
(UU Cagar Budaya No. 11 tahun 2010; Ulfa, 2011:72; & Santosa, 2000:35): berusia 50 (lima puluh) 
tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; memiliki arti 
khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; memiliki nilai 
budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;  setidaknya sudah di huni selama dua generasi atau 
lebih, dimana dapat diidentifikasi siklus hidup penghuni dan pola perubahan aktivitas antar generasi, 
serta perubahan fisiknya; bangunan masih difungsikan sebagai tempat tinggal dan atau kegiatan 
lainya, yang memungkin kan adanya aktivitas didalamnya; & memungkinkan untuk dilakukan 
observasi, utamanya berkenaan dengan pengambilan data kepada pemilik atau pengelola bangunan. 
Sementara itu, teknik analisis yang digunakan yaitu family tree. Family tree merupakan 
penggambaran diagram pohon silsilah keluarga yang dikaitkan dengan peletakan rumahnya 
(Antariksa, 2012).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ragam Diagram Family Tree Kasus Hunian 

Dari 20 kasus hunian yang dijadikan objek penelitian, didapat 6 hunian yang mewakili semua bentuk 
pola sebagai berikut 

Kasus hunian 1 dan 2 

Kasus hunian 1 ialah kasus hunian keluarga besar Bpk. Sofwan Chudhori atau dikenal sebagai Abah 
Dori. Pola hunian masih asli semenjak awal berdirinya. Jumlah keluarga besar Abah Dori sangat 
banyak, dan rumah pertama di lingkungan tersebut sudah ditinggali sejak kakek buyut Abah Dori. 
Diawali dengan rumah adik kakek Abah dori yang diletakkan di depan rumah kakek Abah Dori. 
Selanjutnya anak ke-3 dari kakek Abah Dori (Paklek) diletakkan di depan kanan rumah orang tuanya. 
Kemudian saudara tertua Abah Dori (Mbakyu) letak rumahnya di samping kiri depan rumah orang tua 
dan saudara ke-2 Abah Dori diletakkan di sebelah kiri depan rumah saudara pertama. Terakhir, rumah 
Abah Dori sendiri merupakan rumah warisan dari orang tuanya. Semua rumah di lingkungan hunian 
keluarga besar Abah Dori menghadap ke selatan. 
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Kasus hunian ke-2 ialah rumah keluarga besar Bapak Rifa’i. Pertama, rumah Bude (kakak perempuan 
orang tua Bapak Rifa’i) berada di pojok kanan bawah rumah orang tua Bapak Rifa’i. Selanjutnya pada 
generasi kedua yaitu Bapak Rifa’i dan adiknya, rumah adik Bapak Rifa’i berada di depan kiri rumah 
orang tua, sedangkan rumah Bapak Rifa’i sekarang merupakan rumah warisan dari orang tua.  

 

Gambar 1. Kasus Hunian 1 dan 2 Pola Tata Bangunan Terkait Hubungan Kekerabatan 

Kasus Hunian 3, 4, Dan 5 

Kasus hunian 3 ialah lingkungan hunian keluarga besar Bpk. Khairul Rizal.  Rumah yang ditinggali 
oleh Bapak Rizal merupakan rumah pertama di wilayah barat daya Dusun Kasim.  Bpk. Rizal 
merupakan anak bungsu dari lima bersaudara, rumah yang didiami beliau ialah rumah warisan dari 
orang tuanya. Rumah anak pertama berada di samping kiri depan rumah orang tua, sementara anak 
kedua berada di samping kanan rumah orang tua. Rumah anak ke-3, Bapak Muktasor berada di 
depan kanan rumah orang tua (disamping kiri depan rumah anak pertama), sedangkan anak ke-4 
berada di samping kiri rumah orang tua (didepan rumah anak pertama). Sebetulnya di sela-sela 
lingkungan hunian tersebut tidak terdapat jalan. Jalan baru dibuat sekitar tahun 1960-an oleh 
Pemerintahan Desa. Jalan yang sekarang ada dulunya merupakan ruang terbuka sebagai pengikat 
antar rumah-rumah keluarga besar Bapak Khairul Rizal.  

Kasus hunian 4 ialah lingkungan hunian milik keluarga besar Alm. Bpk Kasmono. Beliau mempunyai 2 
orang anak, pertama Bapak Mukiyat, letak rumahnya berada di belakang rumah beliau menghadap ke 
selatan. Rumah beliau diwariskan kepada Bapak Mulyani sebagai anak bungsu, dengan rumah 
menghadap ke utara. Dalam kasus ini, ditemukan pola rumah yang saling membelakangi. Bentuk 
seperti ini, berdasar keterangan penghuni, dikarenakan orang tua mereka tidak menunjuk 
pengganti/pengayom keluarga pada salah satu anak karena semua anak dianggap sama dan mampu 
hidup secara mandiri. 
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Kasus hunian 5 ialah bangunan milik keluarga besar Alm. Bpk Ali Jaenuddin. Rumah anak sulung 
beliau yaitu Ibu Wijiah, berada di samping kiri depan rumah beliau. Rumah beliau diwariskan pada 
anak bungsunya yaitu Bpk Nur Hamim. Keluarga besar Alm Bapak Ali Jaenuddin adalah warga Jepun, 
warga asli Dusun Kasim. Jumlah anggota keluarga yang memiliki rumah di lingkungan tersebut sangat 
banyak, namun yang dapat dengan jelas diketahui letak rumah dan hubungan kekerabatan hanya ada 
2, yaitu rumah Ibu Wijiah dan Bapak Nur Hamim. Hampir sama dengan kasus hunian 3, terdapat 
ruang terbuka di tengah lingkungan hunian yang difungsikan sebagai pengikat antar rumah. Ruang 
terbuka tersebut masih bertahan hingga sekarang untuk aktivitas keseharian, sosial, dan sesekali 
untuk aktivitas budaya. 

 

Gambar 2. Kasus Hunian 3, 4, dan 5 Pola Tata Bangunan Terkait Hubungan Kekerabatan 

Ragam Tipologi Tata Bangunan 

Berdasar diagram family tree kasus hunian dapat diketahui tipologi pola tata bangunannya. Dalam 
penjelasan ragam tipologi ini, orientasi bentuk pola bangunan yaitu pada bangunan pusat dan rumah 
anak pertama. Bangunan pusat/induk tersebut bisa rumah orang tua, rumah anak bungsu, dan atau 
rumah yang sudah diwariskan oleh orang tua. Berikut ragam tipologi pola tata bangunan terkait 
hubungan kekerabatan di Dusun Kasim (Gambar 3). 
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Gambar 3. Tipe 1 Pola Bangunan Berbentuk 
Tangga (Kearah Kiri Atas), Dimulai dengan Rumah 
Anak Pertama dan Seterusnya 

 

Gambar 4. Tipe 2 Pola Bangunan Vertikal 
Kebelakang, Dengan Arah Hadap Rumah 
Berlawanan 

 

Gambar 5. Tipe 3 Pola Bangunan Sejajar 2 Sisi Berhadapan, Rumah Anak Pertama Di Sebelah Kiri Rumah 
Orang Tua 

 

Berdasarkan Gambar 3, 4, dan 5 dapat diketahui orientasi utama peletakan rumah ialah rumah 
induk/bangunan pusat (pancer)/rumah orang tua. Peletakan rumah induk tersebut berpengaruh 
terhadap peletakan rumah anak, utamanya pada anak pertama. Pada tipe 1, rumah-rumah tersusun 
berbentuk seperti tangga ke arah kiri atas. Lingkungan hunian tersebut merupakan pekarangan warga 
dalam satu keturunan yang memiliki lahan yang luas dengan layout pekarangan berbentuk persegi 
panjang vertikal, seperti lingkungan hunian keluarga besar Bapak Sofwan Chudhori. Lingkungan 
hunian tipe ini tersebar pada wilayah Dusun Kasim bagian tengah. Dalam tipologi tata bangunan 1 
rumah anak pertama di sebelah kiri depan, disusul rumah anak kedua di kiri depan anak pertama, dan 
seterusnya. Hal yang mendasari susunan tersebut ialah anggota keluarga yang paling tua di anggap 
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bisa memangku/memberi perlindungan kepada keluarga yang lebih muda, oleh karenanya letak 
rumahnya dibelakang. Sistem pembagian waris atas rumah induk di Dusun Kasim sebetulnya tidak 
harus pada anak terakhir, melainkan anak yang dianggap mampu sebagai pengganti orang tua dalam 
menjaga saudara-saudara lainnya.  

Tipologi tata bangunan 2 sekilas berbeda dengan tipe yang lainya dengan bangunan tersusun vertikal 
ke belakang. Rumah anak terletak tepat di belakang rumah orang tua. Tipe tata bangunan ini seperti 
lingkungan hunian Bapak Mulyani, Bapak rifa’I, Bapak Tarssono, dan Bapak Soeharto. Dasar 
bentukan pada tipe 3 ialah keterbatasan luas pekarangan, pekarangan yang tersedia tidak cukup 
untuk membuatkan rumah anak di kiri depan rumah orang tua. Hal ini disiasati dengan meletakkan 
rumah persis di belakang rumah orang tua, dengan arah hadap rumah yang berlawanan. Terkait 
dengan pembagian waris dan layout pekarangan, layout pekarangan pada tipe 3 berbentuk persegi 
panjang vertikal, oleh karenanya pembagian warisnya depan belakang. Peletakan rumah depan 
belakang dengan arah hadap berlawanan juga terkait dengan anggapan orang tua bahwa masing-
masing anak sudah mampu hidup secara mandiri, sehingga beban tanggung jawab untuk menyayomi 
anggota keluarga tidak dibebankan kepada salah satu anak. Tipe tata bangunan 3 ditemukan pada 
lingkungan hunian yang berada di sepanjang sungai Ewoh dan jalan utama dusun utara-selatan.  

Dalam tipologi pola tata bangunan 3, pada dasarnya rumah tersusun mengelompok dengan lahan 
pertanian di belakangnya. Tipe jenis ini ditemukan di sebelah barat daya dan timur laut dusun, seperti 
lingkungan hunian keluarga besar Bapak Khairul Rizal dan Alm. Bapak Ali jaenuddin. Berdasarkan 
keterangan dari penghuni rumah, lokasi rumah anak pertama sama seperti pada tipologi 1 yaitu 
mangkon / pangku di kiri depan rumah orang tua, bentukan mengelompok tersebut untuk alasan 
keamanan karena ketika didirikan jarak antar lingkungan hunian masih jauh, selain itu juga untuk 
menjaga lahan pertanian belakang rumah. Dalam konteks layout pekarangan, layout pekarangan 
berbentuk persegi panjang horizontal. Oleh sebab itu pembagian waris akan lebih adil apabila 
pekarangan dibagi secara petak memanjang. Seiring dengan perkembangannya, pola tata bangunan 
tipe 2 tersebut berubah menjadi sejajar 2 sisi, ruang terbuka sebagai pengikat antar hunian berubah 
menjadi jalan lingkungan dan kemudian menjadi jalan dusun. Hal yang cukup menarik pada tipe 2 ini, 
yaitu arah hadap rumah berhadapan, dengan letak rumah anak pertama tetap dikiri depan rumah 
orang tua dan anak kedua disamping kiri depan anak pertama.  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bentukan Pola Tata Bangunan 

Berdasarkan penjelasan tipologi pola tata bangunan tersebut, maka dapat disimpulkan faktor-faktor 
yang mendasari bentukanya ialah sebagai berikut. 

Pandangan Filosofis 

Pandangan filosofis tersebut terkait dengan peletakan rumah anak di sebelah kiri depan rumah orang 
tua. Hal tersebut terkait dengan pandangan hidup masyarakat Dusun Kasim bahwa orang tua sebagai 
pemangku/mempunyai beban tanggung jawab pada anak-anaknya. Konsep mangku/pangkon dalam 
bentukan pola tata bangunan tersebut tercermin dalam beberapa hal, diantaranya istilah pangkon 
dalam aksara jawa dan posisi seorang ibu disaat menyuapi anaknya, dengan posisi anak disebelah 
kiri ibu/orang tua. Tidak hanya letak rumah anak pertama yang diatur, beberapa narasumber 
menyebutkan jarak ideal rumah anak dengan rumah orang tua ialah sak teng dan atau si teng.  Sak 
teng atau si teng merupakan jenis ragam penataan bata merah pada rumah jawa, tetapi memiliki 
ukuran panjang yang sama, dalam hal ini jarak rumah orang tua dengan rumah anak yaitu ± 30 cm.  

Ilustrasi konsep pangkon dalam aksara jawa dan jarak rumah sak teng dan atau si teng terkait pola 
tata bangunan rumah orang tua dan rumah anak dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 6. Konsep pangkon dan si teng/sak teng 

Gambar 4 menunjukkan konsep pangkon dalam aksara jawa yang terkait dengan peletakan rumah 
anak terhadap rumah orang tua. Si Teng/Sak Teng sebagai konsep awal jarak rumah orang tua 
dengan rumah anak, dihitung dari teras depan rumah orang tua (pada gugus bale dan atau omah) 
dengan tembok paling belakang rumah anak. Dari 64 kasus hunian yang dijadikan objek penelitian, 
terdapat 20 rumah yang menggunakan konsep pangkon dalam peletakan rumah anaknya. Konsep 
tersebut sekarang mengalami pergeseran antara lain: letak rumah tidak harus di kiri depan, tetapi 
cukup di depan rumah orang tua dan pada tempo dulu, petak kiri depan selalu anak pertama, 
sekarang petak tersebut kebanyakan untuk anak yang berkeluarga lebih dulu dan siap hidup secara 
mandiri.  

Layout Pekarangan  

Bentuk layout pekarangan yang akan diwariskan mempengaruhi peletakan rumah, terutama untuk 
anak kedua dan seterusnya. Layout tersebut terbagi menjadi 2, yaitu persegi panjang vertikal dan 
persegi panjang horizontal. Pada layout persegi panjang vertikal, rumah-rumah tersusun memanjang 
sejajar 2 sisi, dengan rumah yang saling berhadapan, sedangkan pada layout persegi panjang 
horizontal rumah-rumah disusun berbentuk tangga dan vertikal ke belakang, dengan arah hadap 
rumah saling berlawanan. 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pola tata bangunan terkait hubungan kekerabatan menggunakan teknik analisis family tree. 
Ditemukan bahwa pada tata rumah yang cenderung berkelompok terdapat faktor pengikat antar 
bangunan dan antar penghuninya. Faktor tersebut bisa berupa rumah orang tua, tetua 
lingkungan/dusun, dan atau rumah yang sudah diwariskan ke anak keturunannya dari orang yang 
pertama kali membuka lahan/babat lingkungan hunian tersebut. 

Posisi rumah anak dan rumah orang tua menunjukkan pandangan hidup masyarakat Dusun Kasim 
bahwa orang tua sebagai pemangku/mempunyai beban tanggung jawab pada anak-anaknya. Konsep 
mangku/pangkon dalam bentukan pola tata bangunan tersebut tercermin dalam beberapa hal, 
diantaranya penempatan rumah orang tua dan rumah anak, juga jarak ideal antara keduanya yang 
disebut ialah sak teng dan atau si teng.   

Dengan demikian, terdapat hubungan antara pola penataan bangunan dalam suatu permukiman 
tradisional dengan karakter sosial-budaya masyarakat, khususnya hubungan kekerabatan. 

REFERENSI 

Antariksa,. 2012. Metode dalam Pelestarian Permukiman Tradisional, [online]. Malang. 
http://antariksaarticle.blogspot.co.id/2012/08/metode-dalam-pelestarian-permukiman.html, diakses 
20 November 2015. 

Gudel, D. 2006. ‘Napak Tilas Jejak-jejak Kaki Wong Blitar Dari Masa ke Masa’. Blitar: Pemerintahan 
Kota Blitar. 

Mohamad, Tuan. 1996 – 02: Implikasi dan Pengaruh Sosial Budaya terhadap Bentuk Tatanan 
Lingkungan Permukiman Tradisional Kawasan Menara Kudus. Tesis. Tidak Dipublikasikan. 
Semarang: Universitas Diponegoro. 

Rapoport, Amos. 1969. House, Forms and Culture: 47. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 
Inc. 

Ronald, Arya. 2005. Nilai-nilai Arsitektur Rumah Tradisional Jawa. Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Pers. 

Santosa, R. 2000. Omah: Membaca Makna Rumah Jawa. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 
Ulfa, S., Antariksa. & Titisari, E. 2011. Pola Tata Ruang dalam rumah Tinggal Kuno Desa Bakung 

Kecamatan Udanawu Blitar. Jurnal TESA ARSITEKTUR, Vol. 9 No. 2 Desember 2011.  

 


