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 Puji syukur kepada Tuhan YME kami 
haturkan karena kami telah diberikan se-
buah  kesempatan lagi untuk dapat me-
nyapa dan berbagi cerita bersama pembaca 
sekalian. Dalam edisi kali ini, kami akan 
menyajikan kepada Anda dua hasil peneli-
tian tentang  pemetaan potensi keruangan 
dan ekonomi kampung Bumen, Kotagede, 
Yogyakarta yang telah dilakukan oleh Ma-
ria Adriani dengan judul: “Potensi Lingkun-
gan Dalam Usaha Peningkatan Aktivitas 
Ekonomi” dan penelitian yang dilakukan 
oleh Invani Lela Herliana dan Lusia Nini 
Purwajati dengan judul: “Pemetaan Potensi 
Ekonomi:Ekonomi Berbasis Kampung”.

 Dalam edisi ini, Darwis Khudori 
menulis editorialnya, sedangkan Wiry-
ono Raharjo mengulas posisi kampung 
Bumen dilihat dari kacamata global.

 Dengan hadirnya tampilan War-
ta Kampung Online ini kami harapkan 
berita di dalam kampung dapat diak-
ses dengan mudah oleh berbagai ka-
langan, kapan saja dan di mana saja.

Selamat membaca !

Mikha Dian

Salam kampung !
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editorial

Darwis Khudori
oleh:

Kebhinekaan Sebagai Paradigma

 Tahun 2010 sudah dicanangkan 
oleh PBB sebagai Tahun Kebhinekaan Ke-
hidupan (Biodiversity). Kebhinekaan su-
dah diakui secara umum sebagai syarat 
dasar bagi keberlangsungan kehidupan du-
nia seisinya. Namun kebhinekaan ini men-
galami pemiskinan, seperti yang ditandai 
antara lain oleh kepunahan berkelanjutan 
jenis-jenis makhluk hidup, jenis-jenis ba-
hasa dan jenis-jenis kebudayaan manusia. 

 Hal ini mulai disadari, khususnya se-
jak akhir abad ke-20 lalu, berkat kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dis-
ertai oleh gerakan masyarakat sipil transna-
sional dengan pertemun-pertemuan mereka 
dalam berbagai kesempatan dan di berbagai 
negara. Diyakini oleh para pemikir dan peng-
giat gerakan masyarakat sipil bahwa sebab 
utama dari pemiskinan ini adalah global-
isasi neo-liberal, globalisasi yang didominasi 

oleh kepentingan ekonomi dan kebendaan, 
kepentingan yang menjelma ke dalam suatu 
model pembangunan tunggal, yang men-
gutamakan produktivitas dan keuntungan 
material, yang mengubah alam menjadi 
barang-barang komoditi, yang mendorong 
masyarakat menjadi konsumen rakus. Glo-
balisasi ini dipimpin oleh segelintir negara 
terkaya, yang merupakan 5% penduduk du-
nia, tapi yang menghisap 80% sumber daya 
alam planet bumi demi kenyamanan, kenik-
matan dan kesenangan mereka. Model pem-
bangunan tunggal inilah yang mengancam 
kelestarian dunia, sebab apabila diikuti oleh 
semua negara di dunia, maka akan diperlu-
kan sumber daya alam delapan planet untuk 
memenuhi kebutuhannya. Karena itu, diper-
lukan model pembangunan yang lain apabi-
la manusia menginginkan kelestarian dunia.
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 Model pembangunan yang lain ini 
tentunya bukan model yang mengancam 
kebhinekaan kehidupan, melainkan yang 
mendukungnya, yang memberikan kemung-
kinan hidup dan berkembang bagi alam dan 
manusia, apapun warna kulitnya, keyaki-
nannya, agamanya, suku-bangsanya dan 
mata pencahariannya. Model ini tentunya 
tidak didasarkan atas pandangan bahwa 
kebhinekaan peradaban merupakan taha-
pan dari yang rendah kepada yang tinggi, 
yang kurang maju kepada yang lebih maju, 
yang hina kepada yang mulia, melainkan 
merupakan sebuah proses menerus di mana 
berbagai cara hidup mengambil tempat, 
bertemu, bersinggungan, atau berbauran.

 Kini semua masyarakat di dunia 
ini terpecah oleh lima macam peradaban 
berdasarkan cara hidupnya, baik di dalam 
negeri maupun antarnegeri. Kelima macam 
peradaban ini adalah perkelanaan (no-
madisme), pertanian, perdagangan, indus-
tri dan digital. Masalahnya timbul apabila 
kita memandang bahwa peradaban yang 
satu lebih hina dari yang lain, dan perada-
ban yang merasa diri lebih mulia mencoba 
menguasai, melenyapkan atau mengubah 
secara paksa peradaban yang lain menjadi 
peradaban yang sama dengan yang dia-
nutnya. Perang di Afghanistan atau di Irak 
tidak bisa dimengerti sebelum kita meman-
dangnya sebagai pertentangan antara ber-

bagai peradaban di mana peradaban yang 
satu mencoba menaklukkan yang lain.

 Bagi penduduk, penggiat dan penel-
iti masyarakat akar rumput, kampung 
merupakan tempat berkiprah yang dapat 
memberikan kepuasan batin, sebab kam-
pung-kampung perkotaan di Indonesia 
merupakan lumbung kebhinekaan dalam se-
gala dimensinya, baik kebhinekaan agama, 
budaya, ekonomi, lingkungan maupun poli-
tiknya. Dalam hal perekonomian, kampung 
diwarnai oleh berbagai cara hidup: nomad-
isme, pertanian, perdagangan, industri dan 
digital. Maka tantangan bagi penduduk, 
penggiat dan peneliti kampung yang peduli 
kepada kelestarian hidup masa depan adalah 
bagaimana memelihara dan mengembang-
kan kebhinekaan, sehingga bisa menjadi sum-
ber kesejahteraan dan kebahagiaan, bukan-
nya sumber pertentangan dan malapetaka.

Darwis Khudori
Pretoria, 14 Februari 2010
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Maria Adriani
oleh:

Potensi Lingkungan Dalam Usaha Peningkatan Aktifitas Ekonomi
di Kampung Bumen, Kotagede

 Penelitian ini merupakan studi po-
tensi lingkungan sebuah kampung yang 
bernama Bumen di daerah Kotagede. 
Kampung ini memiliki permasalahan de-
gradasi ekonomi  sejak  1965, dan belum 
maksimal dalam memanfaatkan potensi 
daerahnya, khususnya potensi lingkungan.

 Studi literatur menunjukkan bahwa 
ditemuakan kait mengkait antara lingkungan 
, aktifitas masyarakat dan aktifitas ekonomi. 
Dalam penelitian ini, lingkungan dimaksud 
adalah lingkungan fisik dan ruang kampung. 

 Dari permasalahan yang ada dan ber-
dasarkan pengalaman penulis sebelumnya, 
diambil 9 variabel pendataan yang berkai-
tan dengan faktor perilaku ekonomi warga 
dan pendatang. Variabel-variabel tersebut 
adalah faktor lokasi, faktor sosial dan bu-

daya, faktor akses, faktor legibilitas (kejela-
san), faktor identitas, faktor nilai historis 
dan budaya, faktor ruang luar aktif, fak-
tor vegetasi, dan faktor view / panorama. 

 Penelitian ini dilakukan dengan 
cara studi fisik keruangan  sekaligus stu-
di perilaku, sehingga tersusun pemetaan 
yang jelas bagi disusunnya penelitian ini, 
dan bagi pegangan warga kampung di ke-
mudian hari. rekomendasi ini disusun ber-
dasarkan urutan prioritas dengan  sudut 
pandang optimis terhadap warga kam-
pung Bumen, khususnya generasi kini 
yang berkehendak memperbaiki nasibnya.
 

ABSTRAK
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 Kampung Bumen adalah sebuah 
sebutan untuk RW 06 di Kelurahan Pur-
bayan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. 
Dari sejarah, Kotagede memiliki perjala-
nan yang unik yang berkaitan langsung 
dengan kepemilikan wilayahnya. Demiki-
an juga  Bumen, yang memiliki sejarah 
panjang dan berliku atas kampungnya.

 Bumen, berasal dari kata Mangkubu-
mi, dipercaya sebagai tempat tinggal Pan-
geran Mangkubumi pada jaman Kerajaan 
Mataram Islam berkeraton di Kotagede. 
Walaupun sukar dibuktikan, penduduk se-
tempat mempercayai legenda ini, sehing-
ga penduduk Bumen masih menjunjung 
tinggi adat-istiadat yang diwariskan turun 
temurun, terutama budaya unggah-ung-
guh. Masyarakat  Bumen juga masih hid-
up dalam aroma kekeluargaan yang ken-
tal, sehingga masih dijumpai penyebutan 
kata “Pak-dhe”, “Pak-lik”, dan sebagainya, 
walaupun yang bersangkutan tidak mem-
punyai kedekatan ikatan kekeluargaan.

 Pada jaman kemerdekaan, kampung 
Bumen adalah kampung yang kaya, karena 
hampir semua penduduknya adalah pen-
gusaha alat rumah tangga dari bahan kaleng 
dan seng. Perkembangan usaha juga berlang-
sung baik pada saat itu dengan dibentuknya 

PENDAHULUAN sebuah koperasi. Namun setelah peristiwa 
tragis 1965, banyak dari kepala keluarga di 
kampung Bumen menjadi tahanan politik, 
dan menyebabkan kolaps-nya perekonomi-
an kampung. Bisa dikata, generasi setelahn-
ya juga mengalami stagnansi untuk berkem-
bang, karena peristiwa 1965 juga dibarengi 
resesi ekonomi yang luar biasa menekan.

 Roda perekonomian pun bera-
lih menjadi produksi roti oleh ibu rumah 
tangga. Sementara itu, generasi setelah 
1965 membekali diri dengan ketrampi-
lan kerajinan perak dan logam lainnya, 
karena fenomena masuknya saudagar-sau-
dagar perak ke Kotagede pada waktu itu. 
Kotagede pun menjadi Kota Perak, dan Bu-
men adalah pemasok besar pengrajin perak. 
Hal ini membuat keadaan perekonomian 
stabil dalam waktu lama, sampai berturut-
turut terjadi Peristiwa Bom Bali dan Re-
sesi Ekonomi  1998. Naiknya harga bahan 
baku dan menurunnya pembeli, mengaki-
batkan sebagian besar perusahaan perak 
tutup atau memulangkan pengrajinnya, 
termasuk pengrajin dari kampung  Bumen. 

  Turunnya rupiah, naiknya harga ta-
nah, naiknya biaya produksi, dan faktor 
lainnya mengakibatkan naiknya harga ba-
han-bahan pokok dan kebutuhan lainnya. 
Kampung Bumen pun terhimpit diantara 
beban masa lalu dan tantangan masa de-
pan. Keadaan ekonomi kampung berjalan 
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Gambaran laju perekonomian Bumen

Gambaran laju perekonomian kampung tetangga

 Kait-mengkait antara aspek lingkun-
gan, ekonomi, dan aktifitas masyarakat 
telah diwacanakan sejak pakar ekonomi 
klasik, Adam Smith. Begitu juga dengan 
pakar-pakar ekonomi berkelanjutan pada 
masa kini. Mereka berpendapat, bahwa ke-
giatan perekonomian yang berkelanjutan 
mempunyai perputaran uang secara ber-
kesinambungan di wilayah kemasyarakatan, 
dengan lingkungan sosial dan fisik yang me-
madai bagi perkembangan perekonomian.  

perumusan masalah 

 Permasalahan ekonomi adalah per-
masalahan penting pada kasus kampung Bu-
men. Walaupun secara Lokasi, kampung Bu-
men berada pada titik yang strategis . Yaitu 
berada tidak jauh dari pusat perekonomian 
Kotagede; Pasar  Legi, walking distance den-
gan situs budaya internasional, dekat dari 
jalur  transportasi utama propinsi; Ring Road 
Selatan, dan Terminal Giwangan. Ditinjau 
dari aspek sosial, kampung Bumen memi-
liki embrio-embrio perekonomian yang 
berkelanjutan, yaitu faktor ikatan kema-
syarakatan, budaya, dan adat-istiadat, yang 
oleh Francis Fukuyama menjadi dasar prinsip-
prinsip kebajikan ekonomi. Sehingga dapat 
disimpulkan sementara bahwa kampung 
Bumen sebenarnya memiliki potensi untuk 
dapat mengembangkan perekonomianya.
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tujuan penelitian

 Kajian ini berangkat dari kajian teori 
mengenai hubungan  saling pengaruh-mem-
pengaruhi  antara lingkungan fisik, yang 
mempengaruhi psikologis  sosial, yang akh-
irnya membentuk suatu norma yang oleh 
Fukuyama disebut sebagai modal sosial 
yang berperan besar dalam keberlanjutan 
ekonomi masyarakat. oleh karena itu, pene-
litian ini  diharapkan dapat menjadi wa-
cana  bagi pembangunan aktifitas  ekono-
mi, khususnya pada lingkungan kampung.  

 Dengan modal sosial dan lokasi yang 
strategis, Bumen cukup dapat mengem-
bangkan perekonomiannya kemudian. 
Apabila modal ini didukung dengan SDM 
dan lingkungan fisik (infrastruktur dan non 
infrastuktur) yang memadai, Bumen dapat 
berkembang dengan baik. Berangkat dari 
kajian lokasi dan keruangan, tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui 
potensi keruangan kampung Bumen se-
bagai pengaktif kegiatan perekonomian, 
khususnya wirausaha kecil dan menengah.

 Nyaris tidak ada aktifitas ekonomi 
yang tidak membutuhkan hubungan sosial. 
Begitu yang dinyatakan Francis Fukuyama 
– seorang ekonom neoklasik- dalam buku-
nya Trust: Kebajikan Sosial Dan Penciptaan 
Kemakmuran. Aktifitas ekonomi timbul 
karena adanya usaha individu-individu un-
tuk memenuhi kebutuhannya. Pada zaman 
dahulu yaitu dengan cara barter, pada masa 
kini dengan cara perdagangan. Jelas ter-
dapat aksi- reaksi antara pembeli dan pen-
jual yang mengadakan transaksi tersebut. 

 Di masa kini, era Venus –seperti yang 
disebut oleh pakar marketing Hermawan 
Kertajaya, terjadinya transaksi adalah lebih 
dikarenakan bekerjanya “perasaan”, dari-
pada logika rasional. Contoh kasus, pada 
dua orang yang bersama-sama memban-
gun dua buah toko. Toko pertama adalah 
toko swalayan yang dirancang demi ke-
nyamanan pembeli. Sedangkan toko kedua 
adalah toko kelontong bukan swalayan. 
Ternyata,lebih banyak pembeli yang me-
milih toko swalayan, walaupun harganya 
sedikit lebih mahal. Mengapa? Hal ini di-
karenakan pembeli ingin “merasakan pen-
galaman” membandingkan antara produk-
produk sejenis sebelum membelinya. 

studi literatur
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 Semakin seseorang ingin memenuhi 
kebutuhannya, semakin dia menjadi bagian 
dari komunitas sosial. Hal ini disebut ‘an 
acute sense of unease’ oleh Emile Durkheim 
(p.7), yaitu perasaan tidak nyaman yang 
akut karena selalu berada di dua sisi sebagai 
makhluk individu dan makhluk sosial seka-
ligus. Kepuasan yang diperoleh dari aktifi-
tas tersebut (bekerja, berwirausaha, mem-
beli, dll) adalah kepuasan yang diperoleh 
dari keterkaitan dengan orang lain. Sing-
katnya pengakuan atau self actualization. 

 Dalam ilmu perilaku (behavioral 
studies), Abraham Maslow meletakkan 
self actualization atau kebutuhan untuk 
diakui pada peringkat pertama. Diikuti 
dengan kebutuhan untuk menjadi menon-
jol dalam lingkungannya, kebutuhan un-
tuk dikasihi, kebutuhan keamanan, dan 
kenyamanan kejiwaan. Artinya semakin 
tinggi seseorang mengakui kebutuhan un-
tuk diakui dari orang lain, maka transaksi 
sosialnya akan berjalan semakin lancar.
Kebutuhan untuk diakui inilah yang diejawa-
ntahkan pada –dalam hal ini- lingkungan fisik. 
Pada contoh kasus Kertajaya tadi, lingkun-
gan tempat diadakannya transaksi telah di-
manfaatkan sedemikian rupa demi lancarnya 
aktifitas ekonomi. Potensi-potensi  “lingkun-
gan” toko tersebut telah digunakan semak-
simal mungkin untuk kenyamanan pembeli.

 Dari prinsip-prinsip inilah penelitian 
ini bertolak, karena pada dasarnya kam-
pung Bumen terletak pada lokasi yang cu-
kup strategis, dengan daya dukung budaya 
yang memadai. Dengan pengenalan po-
tensi-potensi lingkungan terutama fisik dari 
kampung Bumen, diharapkan kampung 
Bumen berbenah dengan lebih terarah.

 Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif-mengepung, 
dengan mengeksplorasi sebanyak mungkin 
variabel potensi lingkungan yang berkai-
tan dengan peningkatan aktifitas ekonomi. 
Variabel tersebut adalah Potensi Lokasi, Po-
tensi Sosial-Budaya, Akses, Legibilitas, Iden-
titas, Nilai Historis dan Budaya, Ruang Luar 
Aktif, Vegetasi, dan View. Variabel tersebut 
disusun berdasarkan urutan kepentingan-
nya. Adapun potensi sosial budaya menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah 
kampung, yang mana akan terlihat penga-
ruhnya pada variabel-variabel yang lain.

 Penentuan variabel ini berdasar-
kan pada kajian sejenis pada proyek pen-
ulis terdahulu. yaitu pada  Randwick City 
Redevelopment yang dilakukan oleh  
program studi Master of Urban Design 
and Development di UNSW, Australia. 

metodologi
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1.1 Skema Alur Pikir  Kampung Bumen terletak di Kelura-
han Purbayan, Kecamatan Kotagede. Secara 
administratif  kampung ini masuk dalam 
wilayah administrasi kota Yogyakarta, wa-
laupun terletak jauh dan berbatasan langsung 
dengan Kabupaten Bantul. Kampung-kam-
pung dalam administrasi kota Yogyakarta 
yang berbatasan langsung  dengan kampung 
Bumen adalah kampung Basen disebelah 
utara, dan kampung Paseko disebelah Barat.
 
 Kampung Paseko sendiri diuntungkan 
dengan lokasinya yang terletak di daerah 
perimeter, yaitu menguasai sebagian Jalan 
Kemasan, yaitu jalur belanja kerajinan perak 
di Kotagede. Walaupun tidak seberuntung 
kampung Paseko, kampung Bumen juga ter-
letak di lokasi yang strategis. Kampung Bu-
men berjarak sekitar 200 meter dari Pasar 
Legi (Pasar Kotagede) yang merupakan titik 
pusat ekonomi Kecamatan Kotagede dan 
salah satu landmark wisata sejarah Kotagede. 
Dengan jarak kurang lebih sama kearah timur, 
yaitu Ring Road Selatan yang menjadi jalur 
transportasi utama angkutan barang dan 
angkutan publik di Jalur Selatan Pulau Jawa. 

DATA DAN ANALISA
POTENSI LOKASI
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Kampung Bumen

Ring Road Selatan

Pasar Legi

Jl. Menteri Supeno

Kantor Kelurahan
Purbayan

Tegalgendu
u

Peta lokasi Kampung Bumen Terhadap Potensi Area Sekitarnya

 Jalan Kemasan sendiri bisa ditem-
puh dengan berjalan kaki sekitar 5 menit 
melewati perumahan padat dan unik kam-
pung Paseko. Beberapa rumah tersebut 
merupakan rumah industri kerajinan perak. 
Terletak agak jauh dari kampung Bumen 
adalah Rumah Sakit Bersalin PKU dan be-
berapa kantor pemerintahan setingkat desa. 

 Sementara dari segi transportasi, kam-
pung Bumen tidak dilewati oleh jalur bus kota 
maupun jalur bus trans-Jogjakarta. Halte ter-
dekat terletak di ujung barat Kotagede, yai-
tu halte trans-Jogjakarta Tegalgendu. Sedan-
gkan bus kota hanya melewati Jln. Menteri 

Supeno dan jalan menuju Terminal Gi-
wangan. Walaupun demikian, bagian pe-
rimeter kampung Bumen yang berbatasan 
dengan jalan, sering dilewati oleh kenda-
raan domestik yang bergerak dari arah Ring 
Road Selatan ke arah Pasar Legi ataupun 
Terminal Giwangan maupun sebaliknya.

 Dari potensi lokasi strategis yang di-
milikinya, kampung Bumen dapat mengem-
bangkan perekonomian  kampungnya. Den-
gan rencana dan kerja yang baik dari semua 
pihak dan memanfaatkan daerah sekitarnya,  
kampung Bumen diharapkan dapat memaju-
kan aktifitas ekonomi di wilayahnya sendiri. 
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POTENSI SOSIAL BUDAYA

 Kampung Bumen berasal dari kata 
Bumi, atau tanah. Dipercaya kampung ini 
adalah daerah kelahiran Pangeran Mang-
kubumi pada jaman kerajaan Mataram 
Islam berpusat di Kotagede. Masih teri-
kat dengan sejarah, demikian juga tra-
disi masyarakat Bumen yang masih lekat 
dengan adat-istiadat kerajaan Mataram 
Islam. Masyarakat Bumen hidup dalam 
aroma kekeluargaan yang kental (Geimen-
schaft), dan semangat kegotong-royongan.

 Dalam Laporan Jumlah Penduduk 
Kelurahan Purbayan periode Juni 2009, 
kampung Bumen terdiri dari 833 penduduk 
dengan 175 kepala keluarga. Mata penca-
harian utama adalah di sektor swasta, yaitu 
sebagai pengrajin di industri kecil maupun 
sedang yang tersebar di wilayah Kotagede. 
Yaitu industri perak, kulit, bambu, kulit pe-
nyu, tanduk, dan lain lain. Peringkat terse-
but diikuti dengan sektor wiraswasta, yaitu 
industri konveksi mukena dan suvenir, serta 
industri makanan -misalnya Roti Kembang 
Waru yang merupakan kekhasan kuliner 
kampung ini. Dan terakhir adalah bekerja se-
bagai pegawai negeri sipil, misalnya sebagai 
guru dan pegawai kantor pemerintahan.

 Dari segi tingkat pendidikan, seting-
kat SMP adalah yang umum dijumpai. Hal 
ini membuktikan, bahwa masyarakat telah 
menyadari pentingnya wajib belajar dan 
bekal pendidikan kepada anak keturunan-
nya. Selain itu, generasi muda kampung Bu-
men adalah generasi yang gemar belajar hal-
hal baru dan mempunyai impian yang cukup 
tinggi yang tidak tergerus oleh hambatan. 
Terbukti dari animo yang mereka tunjukkan 
pada saat Yayasan Pondik Rakyat mengada-
kan kelas bahasa asing (Perancis, Jepang, Ing-
gris) di wilayah mereka pada musim liburan 
tahun 2009. Selain itu, minat penduduk 
pada keahlian siap kerja juga menunjuk-
kan animo tinggi. Misalnya dengan kursus 
jahit dan kursus komputer. Adapun keahl-
ian kerajinan perak dikuasai oleh generasi 
tua yang didapatkan secara turun-temurun. 
 
 Kerajinan perak, telah lama mewar-
nai kehidupan masyarakat Kotagede. Pada 
awalnya kerajinan perak dibuat khusus untuk 
memenuhi permintaan keluarga kerajaan, 
kemudian para bangsawan Belanda dima-
sa penjajahan, dan menjadi sektor industri 
penunjang pariwisata di masa kemerdekaan 
sampai dengan saat ini. Kampung Bumen 
pada waktu lalu adalah penyuplai banyak 
pengrajin perak bagi saudagar-saudagar 
perak di Kotagede. Kampung Bumen juga 
merupakan penyuplai kerajinan dari ba-
han kaleng untuk alat-alat rumah tangga.
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 Semenjak terjadi peristiwa tragis 
G30S/PKI, kampung Bumen yang “dicap” 
sebagai kampung merah mengalami ke-
munduran ekonomi untuk pertama kalinya. 
Dikisahkan banyak terjadi penangkapan-
penangkapan yang memaksa kampung Bu-
men “lumpuh” dalam waktu yang cukup 
lama. Setelah era keterbukaan, kampung Bu-
men kembali mengalami efek ekonomis dari 
pem-bom-an Bali 1 dan 2, harga bahan baku 
perak yang melonjak naik, sehingga me-
nyebabkan banyak usaha kecil gulung tikar.

 Saat ini, dengan promosi gencar 
yang dilakukan pemerintah kota dan pro-
pisi Yogyakarta, Yogyakarta berhasil men-
jadi salah satu tujuan wisata utama un-
tuk wisatawan domestik dan luar negeri 
(Eropa dan Jepang). Hal ini merupakan 
kesempatan bagi Kotagede, khususnya 
kampung Bumen untuk berbenah diri dan 
bangkit kembali, memantapkan  diri den-
gan sumber daya manusia yang lebih siap.

Kerajinan perhiasan bergerak karena pesanan.

AKSES

 Hal yang penting dalam hubungan-
nya dengan pertumbuhan aktifitas ekono-
mi adalah bagaimana orang luar kampung 
dapat mengakses kampung Bumen seperti 
halnya warga kampung Bumen bisa mem-
punyai akses untuk memasarkan potensinya 
ke luar kampung. Tentu akses disini tidak 
terbatas pada jalan saja, dapat juga akses 
dunia maya, jejaring pemasaran atau lain-
nya. Namun penelitian ini akan membahas 
secara khusus keberadaan jalan sebagai ak-
ses fisik yang memegang peranan penting 
dalam kehidupan bermasyarakat dan perni-
agaan, dan potensi berserta hambatannya.

 Kejelasan akses memegang peran-
an untuk pertumbuhan aktifitas ekonomi 
karena semakin mudah akses, semakin 
mudah penyedia barang/ jasa bertemu, 
sehingga mempermudah transaksi karena 
adanya kejelasan, kepercayaan, dan hubun-
gan yang baik pada masing-masing pihak. 
Sehingga “bagaimana orang bukan pen-
duduk Bumen dapat mengakses kampung 
Bumen” menjadi krusial. Hal ini kemudian 
dipilah menjadi kejelasan “gerbang ma-
suk”, kejelasan arah / wayfinding, arus lalu 
lintas dan transportasi, serta kejelasan le-
tak-letak industri/ usaha yang akan dijual. 12
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2 lajur kendaraan roda empat
1 lajur kendaraan roda empat woonerf untuk jalur pejalan kaki dan  

roda dua selebar 2m
jalur sangat sempit (roda dua 1lajur)

potong jalan pejalan kaki

Analisis Kondisi Akses di kampung Bumen

 Hampir semua jalur di Bumen mem-
punyai lebar kurang lebih 2 meter, yang 
digunakan untuk pejalan kaki sekaligus 
kendaraan bermotor roda dua, dan lainnya. 

Kenyamanan jalan-jalan ini baik sekali, dan 
dapat menimbukalkan interaksi sosial  akrab 
yang justru dicari para wisatawan asing. 13



 Dengan akses 
yang sempit pun 
pelancong tetap 
datang karena ad-
anya tempat tujuan 
yang menarik bagi 
mereka (yaitu tempat 
pembuatan kerajinan 
perak yang dapat 
dipesan khusus atau 
dibuat sendiri oleh 

pelancong tersebut). 
Bahkan, menyusuri 
jalur-jalur sempit 
telah menjadi  ke-
asyikan sendiri bagi 
para pelancong, ten-
tunya dengan mem-
perhatikan faktor ke-

nyamanan.

Akses  yang  buntu, dan menyulitkan bagi masyarakat yang tinggal 
di bagian lebih dalam untuk berinteraksi  ekonomi   lebih luas.

Pintu gerbang seolah sampul buku. Apabila menarik maka akan 
membuat orang lain ingin berinteraksi lebih jauh. 

Salah satu potensi akses kampung Bumen adalah  jalan yang nya-
man digunakan untuk warga kampung sekaligus orang luar kam-
pung, nyaman untuk pejalan kaki sekaligus untuk pengendara 
(khususnya roda dua), rindang  dan juga kebersihan yang menye-

jukkan  hati.

14



?
? ?

Analisis kenyamanan  jalan;  warna biru menunjukkan tingkat 
kenyamanan tinggi, sedangkan warna merah menunjukkan akses 

yang sulit untuk dilalu. Tanda zig-zag  menunjukkan pola 
keramaian lalu lintas.

Pola jalan yang rumit menyulitkan pengunjung  yang datang ke 
kampung Bumen. Ada nya penanda arah akan sangat 

membantu.

 Kampung Bumen memiliki 2 akses 
masuk, yaitu timur dengan kondisi yang 
kurang menarik, jalan yang lebar dan lurus 
namun hanya sepanjang 100 meter saja. 
Setelah itu jalan tersebut selebar pedestrian 
a saja. Dilain sisi, akses barat menarik dan 
langsung membawa pendatang ke pen-
dopo yang dibanggakan warga kampung 
Bumen. Namun, akses dari gerbang ini se-
lain rumit juga sempit sehingga meyulit-
kan kendaraan roda dua untuk berbelok. 

 Akses lain yang cukup mudah adalah 
jalan kecil di sebelah toserba WS. Jalan 
tersebut hanya selebar 70cm, tetapi lang-
sung mengantarkan ke tempat-tempat pent-
ing di kampung tersebut. Yaitu balai perte-
muan, masjid, dan terhubung dengan jalur 
melingkari kampung Bumen yang melewati 
beberapa unit usaha kecil dan menengah. 
Karena Balai Pertemuan ini merupakan tem-
pat yang paling mudah dicapai dan paling 
mudah menuju ke titik-titik industri kecil, se-
baiknya jalur ini diberi penanganan khusus.
Misalnya dengan memberi penanda atau 
gerbang yang cukup terlihat bagi pendatang.

 Oleh karena itu, perbaikan akses 
terutama dengan penandaan sangat pent-
ing dilakukan. Baik melalui perbaikuan ger-
bang, pemasangan plang, pengecatan ja-
lan, pemasangan lampu jalan, dan lainnya. 15



LEGIBILITAS

 Legibilitas adalah kemampuan suatu 
bentukan untuk mudah dikenali, sehingga 
turut membentuk pemahaman keruangan 
akan daerah tersebut. Sesuatu dikatakan 
legibel jika sesuatu tersebut sangat mudah 
dipahami, bahkan oleh orang yang awam 
sekalipun. Legibilitas ini sangat membantu 
dalam wayfinding (kejelasan akses). Misal-
nya adalah menara, tempat-tempat ibadah, 
gerbang, pohon yang sangat dominan, bah-
kan patung. Disini kami membedakan an-
tara bentuk-bentuk yang memiliki legibilitas 
saja dengan tempat-tempat yang memi-
liki nilai historis, agama, ataupun budaya. 

 Legibilitas mempunyai dua arah 
fungsi. Arah ke luar yaitu membantu orang 
luar yang telah berinteraksi ekonomi den-
gan warga kampung untuk kembali melan-
jutkan hubungan bisnisnya. Artinya aktifitas 
ekonomi menjadi lebih berkesinambungan. 
Sedangkan arah ke dalam yaitu meningkat-
kan self actualization warga kampung. Pen-
duduk merasa lebih aman dan nyaman, kare-
na “mengenali” potensi daerahnya sendiri. 
Akibatnya selain menaikkan harkat warga 
kampung, juga menjadi perekat masyarakat.

Perbatasan dengan kampung Basen di jalan lingkar yang menuju 
ke kantor kelurahan di  jalan kemasan. Terlupakan, namun 

memiliki potensi akses roda empat yang sangat berguna.

Toserba  WS yang menjadi penanda sekaligus menutupi akses yang 
paling jelas untuk digunakan masyarakat umum.

16
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patung naga yang eksotis

toserba WS

gerbang cantik menuju 
pendopo

gerbang besar tetapi suram

batas wilayah kota Yogyakarta

tikungan tajam

Analisis Kondisi Legibilitas di kampung Bumen

4 daerah penanda kampung  Bumen yang mudah dikenali

penanda kampung yang berkondisi baik namun kurang dapat terlihat karena terletak didaerah yang “penuh”

penanda kampung yang berkondisi kurang baik namun dapat dikenali dengan mudah 17



oh 
! we’re  in 
Bumen !

Oh !
Thank God, 

We’re in  Bumen.

Kota Yogyakarta menggunakan lampu-lampu jalan yang khas 
hanya ada di Yogyakarta. Bayangkan seandainya kampung Bumen 

juga memiliki kekhasan tersendiri !

Perlunya sebuah identitas yang menjadi penanda 
wilayah Bumen, dan menjadi keunikan dari kampung.

 Identitas singkatnya adalah kebang-
gan. Yaitu sesuatu yang bernilai sehingga meru-
pakan kebanggan bersama seluruh warga, 
dan seluruh warga merasa ikut memiliki dan 
bertanggung jawab untuk memeiliharanya.
Tentu asumsi msing-masing pribadi ber-
beda-beda. Anak-anak SD misalnya, lebih 
membanggakan bangunan sekolah me-
reka daripada pendopo. Sedangkan para 
tetua lebih membanggakan pendopo 
yang sudah berumur ratusan tahun dan 
menjadi saksi sejarah kampung Bumen. 

 Secara umum, bangunan-bangu-
nan bernilai identitas di kampung Bumen 
adalah Pendopo, Balai Pertemuan, dan SD, 
termasuk juga tempat-tempat beribadah. 

 Menurut pakar ilmu lingkungan, 
Bentley et al., bangunan yang memiliki 
nilai identitas tinggi, mempunyai potensi 
untuk mempersatukan warga dan mewar-
iskan nilai-nilai tradisi. Dalam hal ini tradisi 
ekonomi yang berbasis pada masyarakat. 
Nilai kepercayaan dan tolong menolong 
dalam berkegiatan ekonomi berkelanju-
tan, sangat berperan besar. Oleh karena 
itu pemeliharaan bersama atas aset-aset ini 
perlu diperhitungkan para warga Bumen.

IDENTITAS

18
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balai pertemuan tempat
berbagai macam kegiatan

pendopo kebangaan 
masyarakat Bumen karena 

nilai nostalgianya

SD tempat 
anak-anak Bumen 

bersekolah

Analisis Identitas kampung Bumen

Pendopo yang dibangun sejak abad 17 Masehi.

SD  kebanggaan anak-anak Bumen.

19



Pelestarian  bangunan lama  yang juga  berkepentingan ekonomi 
di kampung Bumen, yang menjadi bernilai bagi lingkungan.

Objek bernilai historis dan Budaya di kampung Bumen.

u

NILAI HISTORIS DAN BUDAYA

 Kampung bumen, seperti pada kam-
pung-kampung lainnya di Kotagede, mem-
punyai banyak bangunan-bangunan bernilai 
nostalgia, bahkan sejarah. Kebanyakan dari 
mereka digunakan sebagai rumah tinggal, 
namun ada satu yang dipergunakan dengan 
baik sebagai pendopo – tempat masyara-
kat Bumen mengadakan acara dan berre-
mbug. Pendopo ini dibangun sekitar tahun 
1600-an, memiliki konstruksi kayu yang 
masih kuat walaupun mengalami guncan-
gan gempa pada tahun 2006 lalu. Namun 
terakhir kali penulis berkunjung, pendopo 
tersebut dalam kondisi yang tidak terawat, 
walaupun ada niat tulus dari para pemuda 
dan tetua untuk memfungsikan pendopo 
ini kembali menjadi sebuah situs sejarah- 
paling tidak sejarah kampung Bumen. 

 Pelestarian bangunan-bangunan dan 
situs-situs yang tersebar di kampung Bu-
men ini tentunya akan berdampak baik. 
Secara tidak langsung, generasi muda akan 
lebih menghargai sejarah dan asal-usulnya. 
Selain itu,  pelestarian juga dapat bernilai 
ekonomi, seperti pada gedung restoran 
Omah Dhuwur  di Kotagede, dan lainnya. 

20



Bangunan kuno yang berkondisi memprihatinkan.

 Ruang luar dalam istilah arsitektur 
adalah ruang tempat aktifitas sosial ber-
langsung. Dapat berupa jalan, trotoar, 
pekarangan, emper toko, dan termasuk 
angkringan dan pedagang kaki lima yang 
umum dijumpai secara luas di Yogyakarta. 
Dengan timbulnya aktifitas sosial terjadilah 
interaksi atau pertukaran, baik berupa infor-
masi, pengetahuan, dan aktifitas ekonomi.
 
 Dalam studi perilaku, manusia be-
raktifitas sosial didekat tempat tinggalnya. 
Sekedar menyapa tetangga, mengobrol atau 
bahkan membahas masalah- masalah se
hari-hari. Sangat sering terjadi,

ruang luar aktif

ide-ide berkolaborasi dalam membangun 
usaha juga tercetus dari kelompok-kelom-
pok interaksi yang akrab. Oleh karena 
itu memperbanyak ruang interaksi bagi 
warga Bumen sangat direkomendasikan. 

 Yang perlu dicermati adalah peng-
eksklusifan ruang-ruang luar tersebut bagi 
sebagian  kelompok warga tertentu. Hal ini 
dapat  memperparah kondisi  jarak sosial 
dalam kampung Bumen  sendiri. Oleh kare-
na itu, yang terbaik adalah ruang luar yang 
berada tidak jauh dari jalan kampung  dan 
rumah-rumah warga. Sehingga dapat men-
dorong interaksi antar kelompok warga. 21
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Halaman SD yang 
menjadi sepi dikala 
sore hari. Anak-
anak lebih memilih 
tempat bermain 
yang berjarak tidak 
jauh dari rumahnya, 
karena mereka lebih 
suka bermain dalam 
selang waktu yang 

pendek dan sering.

Analisa Ruang Luar Aktif

Peta diatas menunjukkan sebaran aktifitas di ruang luar yang 
terjadi pada sore hari. Merupakan daerah titik-titik  pedagang  

makanan kecil (jajan).

22



Pekarangan tempat bermain anak-anak, menjadi lahan bagi peda-
gang kaki lima.

Deretan toko-toko  berteras menyisakan sedikit ruang bagi pen-
jual VCD ini untuk berdagang.

Teras rumah yang peka terhadap lingkungan. Biasa digunakan  
kaum  ibu untuk duduk bersenda gurau di sore hari.

23
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Peta Sebaran Vegetasi di Kampung Bumen

VEGETASI

 Seperti daerah sekitarnya kampung 
Bumen mempunyai jenis tanah yang tidak 
terlalu gembur, bahkan cenderung berpasir 
dan keras. Air tanah juga cenderung sedikit 
payau, dengan muka air tanah sekitar 4-5 
meter di bawah muka tanah. Curah hujan-
nya adalah 2000-3000 mm kubik per ta-
hun. Hal ini menyebabkan sedikitnya va-
riasi tetumbuhan yang ada di kampung ini. 
Kebanyakan vegetasi adalah berupa pepo-
honan yaitu, pohon melinjo, bambu, bu-
genvil dan beberapa tanaman yang dapat 
bertahan di kondisi tanah semacam ini. 

 Tanaman-tanaman masih menghijau-
kan sebagian besar kampung Bumen yang 
asri. Kebanyakan berada di pekarangan 
yang menaungi tempat bermain anak-anak, 
warung, dan beberapa pedagang kaki lima 
yang singgah.  Dengan demikian,  aktifitas 
ekonomi praktis berada di kebanyakan area 
yang dinaungi oleh  kerindangan pohon.  

Tentu akan lebih baik  bila  pohon-pohon 
tersebut juga dimanfaatkan   secara ekono-
mi. Misalnya industri rumah tangga pembua-
tan emping,  industri  kerajinan bambu, dsb.
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1

2

3

4

View

 View atau panorama, berkaitan den-
gan pengemasan sebuah produk, dalam hal 
ini adalah kampung Bumen. Kampung Bu-
men, pada umumnya memiliki dua jenis pa-
norama yang berbeda. Daerah di bagian barat 
sangat apik dengan model permukiman lama 
yang padat. Sedangkan daerah di bagian 
timur masih ada hehijauan yang lestari. Ke-
dua macam ini merupakan potensi lingkungan 
yang dapat digali sebagai potensi ekonomi. 

 Karena lokasi kampung Bumen yang 
berada di kawasan wisata Kotagede- yang 
masih melestarikan bangunan-bangunan 
peninggalan masa lampau, dan sudut-sudut 

peninggalan masa lampau, dan sudut-sudut 
kota lama yang menarik, ada baiknya kam-
pung Bumen juga turut mencontohnya. 
Tentu saja tidak ada dengan sama persis. 

 Pada tahap awal, kampung Bu-
men perlu menjaga kebersihan dan kera-
pihan kampung. Kemudian memper-
baiki fasilitas kampung seperti jalan dan 
penerangan, yang akan memperindah 
dan  memudahkan pendatang untuk  ber-
interaksi dengan kampung Bumen. Den-
gan demikian kampung Bumen dapat lebih 
siap untuk dikenalkan dan dipasarkan pada 
dunia luar seperti , misalnya  Kotagede.
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Sebuah  kios 
m e n j u a l 
mainan  khas  
kedaaerahan 
dan barang-
barang kebu-
tuhan rumah 
tangga di sisi 

jalan.

Line of trees 
Melinjo yang 
menciptakan 
suasana  asri 
dan bernilai 

ekonomi.

Suasana  kampung 
bagian timur.

Suasana  kampung bagian barat, dengan 
penekanan  produk budaya.
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PENUTUP

 Penelitian ini bersifat saran solutif 
mengenai keterkaitan lingkungan, perilaku 
manusia, dan aktifitas ekonomi. Lingkungan 
dan manusia saling pengaruh-mempenga-
ruhi. Hal ini tebawa pula kepada perilaku-
nya, dan lebih lanjut terhadap aktifitasnya, 
khususnya aktifitas ekonomi. Keterkaitan an-
tara satu dengan lainnya kurang tepat jika di-
pelajari secara terpisah, mengingat ekonomi 
tumbuh dari lingkungan dan masyarakatnya.  

 Kampung Bumen memiliki potensi 
lingkungan yang bernilai tinggi. Namun sela-
ma ini kurang dikembangkan ke arah kema-
juan ekonomi masyarakat. Didalam pene-
litian ini digunakan 9 variabel pendekatan 
yang dapat memecahkan masalah tersebut. 
Kesembilan variabel ini saling kait mengait 
dan dapat membawa ke arah sebuah solusi 
peningkatan ekonomi warga kampung. Ten-
tunya dengan membebaskan warga kampung 
akan gagasan-gagasan yang mungkin timbul.

 Potensi-potensi tersebut, yang per-
tama adalah potensi lokasi Bumen yang ter-
letak di daerah kawasan wisata Kotagede. 
Seperti yang diketahui, Kotagede adalah 
khas dalam jenis wisata sejarah dan religius. 

kesimpulan

Kotagede juga didukung dengan sentra ker-
ajinan perak di Jalan Kemasan. Tentu saja 
kampung Bumen pun dapat memanfaatkan 
lokasi ini untuk menyediakan alternatif wi-
sata yang mendukung kawasan Kotagede 
secara luas. Misalnya dengan acara tour 
kampung Bumen yang mengajak wisatawan 
Kotagede untuk mengunjungi sendiri pen-
grajin perak di kampung Bumen dengan Roti 
Kembang Waru sebagai  kuliner servisnya.

 Masyarakat Bumen adalah masyara-
kat yang ulet dan mau berubah. Hal ini 
merupakan potensi sumber daya manusia 
yang dapat berkesinambungan dengan po-
tensi-potensi lainnya. Masyarakat bumen 
perlu didukung agar dapat me-
maksimalkan potensi SDM-nya.

 Akses masih menjadi hambatan bagi 
kampung Bumen untuk memperluas jejar-
ing usahanya ataupun meningkatkan atau 
mengem abangkan perekonomiannya. Ada 
beberapa titik yang perlu diperbaiki ber-
sama seperti gerbang, ruas jalan, lampu 
penerangan dan penanda jalan. Disisi lain, 
alur-alur jalan di dalam kampung Bumen 
sendiri sangat potensial memberikan nilai 
pengalaman yang berbeda bagi para pelan-
cong. Hal ini tentu saja adalah kesempatan 
untuk warga Bumen “menjual” daerahnya.
Legibilitas dan Identitas saling berkaitan erat, 
terutama dalam hal pembentukan perilaku 
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 Legibilitas dan Identitas sal-
ing berkaitan erat, terutama dalam hal 
pembentukan perilaku dan kejelasan ru-
ang. Tentu saja, akan lebih memudah-
kan pendatang untuk berinteraksi baik 
sosial dan ekonomi dengan para pen-
gusaha homeindustry di kampung Bumen. 

 Berturut-turut kemudian, yaitu tem-
pat-tempat yang bernilai historis dan bu-
daya, view, ruang luar aktif dan sebaran 
vegetasi saling kait mengkait sedemikian 
rupa dalam hal kenyamanan lingkun-
gan. Sejauh yang dapat dibuktikan, tran-
saksi ekonomi tidak akan berjalan baik 
tanpa adanya faktor kenyamanan terse-
but. Kenyamanan lingkungan turut mem-
bantu peningkatan aktifitasekonomi.

 Dengan demikian, adanya sebuah 
rencana ekonomi yang terintegrasi dengan 
aktifitas ekonomi warga saat ini dan dimasa 
datang dengan rencana perbaikan lingkun-
gan yang baik, akan mengantarkan kam-
pung Bumen menjadi sejahtera dan bahagia.

rekomendasi

 Berdasarkan data dan analisa ser-
ta kesimpulan, dapat ditarik rekomen-
dasi umum berdasarkan  tahap prioritas 
kebutuhan untuk mengaktifkan kegiatan 
perekonomian. Tahap pertama adalah 
tahap inisiasi, diwujudkan dengan reko-
mendasi no. 1. Tahap kedua adalah tahap 
brainstorming sekaligus memperkuat rasa 
kebersamaan yang dapat didukung den-
gan mewujudkan butir no. 2, 3, dan 4.

 Selanjutnya adalah rekomen-
dasi untuk memperkuat pemasaran. 
Yaitu pada   saran ke -5  sampai  ke-7.
Perkuatan branding atau identitas dapat 
didukung oleh lingkungan fisik dengan cara 
melaksanakan rekomendasi no. 8. Sedan-
gkan kedua   butir terakhir lebih berguna 
untuk pengembangan usaha perekonomian 
kampung, jika perlu dan memungkinkan.

 Berikut ini adalah rekomendasi un-
tuk lingkungan kampung Bumen sebagai 
usaha untuk meningktakan aktifitas eko-

1 Perlu diadakan rembug-kampung yang 
diikuti seluruh warga untuk mem-
bicarakan bagaimana memajukan 
ekonomi kampung, terkait produk, 
produksi, dan pemasaran, dengan men-
gunakan prinsip kegotong royongan.
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2 Menciptakan sebanyak mungkin ru-
ang luar aktif, contohnya adalah tem-
pat duduk-duduk, dan lainnya, sebagai 
wadah warga berinteraksi, mewa-
canakan ide, tukar menukar informasi,  
dan inovasi khususnya dalam kegiatan 
yang ada hubungannya dengan kewi-
rausahaan atau perekonomian lainnya.

3 Mengendalikan kenyamanan peng-
guna (baik warga dan pendatang) 
pada ruang-ruang luar tersebut, den-
gan cara mengendalikan kebersihan, 
membuat ambalan duduk, meng-
gunakan pohon perindang, dll.

4 Mengundang interaksi  aktif war-
ga dengan cara melokasikan ru-
ang-ruang tersebut dekat dengan 
jalan kampung dan rumah-rumah 
warga, koran dinding di lokasi yang 
sering dilewati seluruh warga,  dll.

5 Memaksimalkan potensi loka-
si dengan memperbaiki akses ja-
lan masuk desa, dan gerbang.

6 Membuat peta potensi ekonomi kam-
pung setelah terjadi kesepakatan pada 
rembug kampung, yang diletakkan di jalur 
utama pendatang memasuki kampung.

7 Memberi penanda jalan dan penera-
ngan jalan.

8 Mengaktifkan fungsi pendopo den-
gan memperbaiki dan mengadakan 
kegiatan-kegiatan yang mengundang 
pendatang ke pendopo tersebut. 

9 Menjaga kebersihan dan kerapihan 
kampung, termasuk memelihara 
obyek-obyek dan bangunan-bangunan 
bernilai historis dan ekonomis.

10 Memaksimalkan hasil tanaman-tana-
man untuk dikembangakan menjadi 
industri rumah tangga.

 Demikian rekomendasi dari 
pendekatan lingkungan tersebut disusun se-
bagai saran solutif terukur bagi warga Bu-
men untuk mengaktifkan perekonomian-
nya, khususnya embrio-embrio wirausaha 
yang sudah ada. Semoga kampung Bu-
men dapat bergerak maju    dan tidak ka-
lah dengan kampung-kampung sekitarnya. 
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Invani Lela Herliana & Lusia Nini Purwajati

oleh:

Pemetaan Potensi Ekonomi: Ekonomi Berbasis Kampung
Bumen, Kotagede

 Kampung Bumen memiliki banyak 
cerita dan sejarah tentang tradisi seni, poli-
tik, ekonomi, spiritualitas & religi, serta sos-
ial kemasyarakatan. Di sini kami melakukan 
penelitian tentang potensi ekonomi kam-
pung, yang bertujuan untuk memetakan 
kembali potensi ekonomi dan melihat pelu-
ang-peluang yang nantinya akan digunakan 
sebagai proses pengembangan ekonomi 
bersama kampung. Turut pula kami meng-
gali kekhasan ekonomi kampung dan men-
ganalisa kelebihan & kekurangan daya eko-
nomi kampung saat ini.

Kata kunci: 
potensi ekonomi kampung, 
ekonomi berbasis kampung, 
paradigma pembangunan lestari

 Penelitian ini merupakan penelitian 
sederhana bersifat partisipatif yang menco-
ba menganalisa pemetaan potensi ekonomi 
kampung dengan analisa ekonomi mikro. 
Terdapat 4 kategori pada karakter usaha 
ekonomi Bumen, yaitu kegiatan ekonomi 

abstrak

berdasar (1)kebutuhan sehari-hari, (2)ber-
basis waktu, (3)pemasaran produk ke luar/
dalam kampung, serta (4)kategori buruh 
dan tukang.
 
 Kegiatan ekonomi di Bumen meru-
pakan ekonomi berbasis kampung, yang 
memiliki kekhasan produk bernilai sejarah 
(roti kembang waru), tradisi seni budaya 
yang kuat yang dapat dijadikan sebagai 
modal untuk pengembangan potensi eko-
nomi kampung, kondisi kampung yang 
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 Paradigma pembangunan lestari 
dapat diterapkan di tataran kampung. Para-
digma pembangunan lestari mempunyai 
tiga pendekatan, yaitu pendekatan berpusat 
pada lingkungan (ecocentricism), pendeka-
tan berpusat pada manusia (anthropocen-
trism) dan pendekatan kelestarian kehidu-
pan (sustainable livelihood).

guyub dan penuh semangat kebersamaan 
dan gotong royong serta lingkungan kam-
pung yang strategis dan berpotensi untuk 
berkembang.

Pendahuluan

 Roda-roda perekonomian dalam 
kampung bergerak dan didukung oleh se-
genap sejarah kampung dan pengetahuan 
lokal yang ada dalam kampung itu sendiri. 
Tak terlepas pula di dalamnya terdapat un-
sur-unsur keberagaman yang memberikan 
kekayaan tersendiri dalam dinamika kam-
pung di tengah-tengah arus global yang tak 
terelakkan. Sebut saja keberagaman dalam 
spiritualitas dan religi, pandangan politik, 
ekologi, budaya dan seni tradisi, serta eko-
nomi. Keberagaman dalam bidang ekonomi 
inilah yang menjadikan kampung, khusus-
nya Kampung Bumen Kotagede, menarik 
untuk ditelaah dan dikaji dalam konteksnya 

untuk menemukan potensi-potensi ekono-
mi yang dapat dijadikan sebagai penanda 
untuk merumuskan langkah-langkah nyata 
dalam peningkatan kehidupan perekonomi-
an warga kampung yang lebih baik di masa-
masa yang akan datang.

 Jika dikaitkan dengan konteks bang-
sa Indonesia masa kini, yang katanya sudah 
dibilang merdeka, namun jika kita telisik 
lebih jauh lagi, sebenarnya Indonesia belum 
merdeka secara ekonomi. Masih banyak per-
masalahan ekonomi yang hinggap di negeri 
ini, seperti ketergantungan terhadap ban-
tuan dana dari luar negeri, ketergantungan 
impor bahan pangan, dan masih tingginya 
angka pengangguran. Belum lagi krisis eko-
nomi global yang menghantam Amerika 
dan Eropa yang secara langsung maupun tak 
langsung berdampak pada ekonomi makro 
Indonesia. Uniknya, di tengah-tengah isu 
krisis ekonomi global dan banyaknya peru-
sahaan-perusahaan bermodal besar gulung 
tikar, masih ada sektor-sektor ekonomi yang 
seakan kebal dan terus hidup serta senan-
tiasa mbanyu mili. Sektor-sektor ekonomi 
informal, sektor ekonomi kerakyatan, kop-
erasi usaha kecil dan menengah, dan usaha-
usaha yang bermodal kecil adalah beberapa 
contoh dari mereka yang tetap hidup dan 
berjalan.
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 Penelitian ini berangkat dari sebuah 
kebutuhan akan pemetaan terhadap po-
tensi-potensi ekonomi, hambatan serta 
permasalahan dalam bidang ekonomi yang 
terdapat di Kampung Bumen, Kotagede 
berdasarkan pengetahuan lokal dan se-
jarah kampung setempat. Dengan adanya 
pemetaan potensi ekonomi Kampung Bu-
men Kotagede ini diharapkan tak hanya 
melengkapi database kampung yang akan 
meningkatkan posisi tawar kampung, na-
mun juga secara nyata dapat merumuskan 
langkah-langkah yang terbaik demi tercapa-
inya kondisi perekonomian kampung yang 
semakin membaik.

 Ft.1 Jalan muka kampung Bumen  Ft.2 Pengrajin konveksi

33



PROFIL
KAMPUNG BUMEN

 Kampung Bumen terletak di 
Kotagede yang berada pada sebelah teng-
gara kota Yogyakarta. Kotagede, yang men-
jadi pusat Kerajaan Mataram Islam pertama 
sekitar abad ke-16, merupakan daerah yang 
menyimpan sejarah kuno cikal bakal perad-
aban Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan 
Surakarta. Kotagede menjadi ibukota Mata-
ram sejak Panembahan Senopati mendapat-
kan tanah perdikan Alas Mentaok (sekarang 
Kotagede) pada tahun 1530 dan menjadi 
pusat Kerajaan Mataram hingga Raja Sul-
tan Agung (raja yang ketiga). Konon, nama 
’Bumen’ berasal dari kata ’Mangkubumi’. 
Dipercaya bahwa kampung ini dulunya 
merupakan tempat tinggal Pangeran Mang-
kubumi. Namun, petunjuk yang tersisa han-
yalah sebuah makam pemelihara kuda yang 
dianggap sebagai makam pemelihara kuda 
Pangeran Mangkubumi. 

 Ft.3 Kandang sapi penduduk

 Ft.4 Pos ronda

 Ft.5 Rumah penduduk

 Kampung Bumen secara administra-
tif merupakan wilayah RW 06 Kelurahan 
Purbayan yang memiliki 5 RT, yaitu RT 23, 
RT 24, RT 25, RT 26, dan RT 27. Pada masa 
sebelum tahun 1965, golongan PKI (Par-
tai Komunis Indonesia) pernah mengambil 
peran yang penting pada perubahan sosial 
di Kotagede. Dalam catatan demografi Ke-
lurahan Purbayan tahun 2006, warga kam-
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mensejahterakan anggotanya. Saat peristi-
wa 1965 terjadi, pengurus KPBK ditangkap 
dan koperasi ini diakuisisi oleh pihak lain 
dan pelan-pelan bangkrut.

    Tapol G30S dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu golongan A, B dan C. Penggolongan ini berdasar Inpres No.13/Kogam/7/1966. 
Golongan A yaitu mereka yang nyata terlibat langsung;artinya ikut atau membantu merencanakan, atau tahu adanya gerakan pengkhianatan 
tapi tidak melaporkan pada yang berwajib. Golongan B, yaitu mereka yang nyata terlibat tidak langsung; para kader yang telah bersumpah 
setia kepada PKI, atau pengurus ormas yang seazas dengan PKI. Golongan C, mereka yang menjadi anggota ormas seazas PKI; mereka yang 
simpati atau terpengaruh PKI; mereka yang pernah terlibat dalam peristiwa Madiun (Setiawan, Hersri 2003: 285-286). 

1

1

pung yang tercatat sebagai bekas tapol yaitu 
golongan A sejumlah 34 orang, golongan B 
sejumlah 307 orang, golongan C sejumlah 
80 orang . RW 06 Bumen merupakan kam-
pung dengan jumlah eks tapol yang paling 
banyak. Sedangkan jumlah penduduk ber-
dasarkan agama adalah Islam (9313 orang), 
Katholik (72 orang), Protestan (70 orang). 
Tidak ada penduduk yang tercatat seb-
agai penganut aliran kepercayaan. Dengan 
demikian, mayoritas penduduk Kotagede 
beragama Islam, sedangkan Muhammadi-
yah adalah organisasi Islam terbesar di 
wilayah ini.
 
 Peristiwa 1965 membawa peruba-
han yang sangat drastis di Bumen. Bisa di-
katakan bahwa Bumen merupakan wilayah 
Pemuda Rakyat, salah satu organisasi yang 
berafiliasi dengan PKI. Saat itu, Bumen 
merupakan wilayah orang-orang PKI, lalu 
di sekitar alun-alun (selatan pasar) adalah 
orang-orang Masyumi, sedangkan orang-
orang PNI tersebar di beberapa wilayah 
yang lain. Di Bumen juga pernah berdiri se-
buah lembaga ekonomi bernama KPBK (Ko-
perasi Pengrajin Blek Kotagede) yang dike-
lola dengan manajemen rapi dan berhasil 

Ft. 6 Pengrajin perak
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PERMASALAHAN

 Kampung Bumen tercatat memiliki 
sejarah ekonomi yang patut disimak. Seki-
tar tahun 50’an, Bumen pernah mengalami 
jaman keemasan sebagai kampung pengra-
jin blek, terbukti dengan adanya Koperasi 
Pengrajin Blek Kotagede (KPBK). Kegiatan 
perekonomian waktu itu sangat rapi dan 
terorganisir dengan baik. Mulai dari penye-
diaan bahan baku, penetapan harga pokok 
dan harga jual, pemasaran, dan bagi hasil 
diatur dengan seksama. Namun, setelah on-
tran-otran 1965, KPBK lenyap dan pereko-
nomian di Bumen menurun drastis. 

 Bumen juga mempunyai para pen-
grajin perak yang memang menjadi ciri khas 
Kotagede. Namun, krisis moneter 1998 
berimbas pada ambruknya sektor ini. Ting-
gal pengrajin-pengrajin besar yang hidup, 
sedang yang tak bermodal hanya bisa men-
jadi buruh yang hanya bekerja jika ada bo-
rongan dan harus mematuhi disain juragan. 
Banyak pengrajin perak yang beralih profesi 
menjadi tukang batu, tukang kayu, sopir, bu-
ruh bangunan, dan bahkan ada yang men-
jadi pemulung. Apalagi ketika saat ini gaji 
tukang batu atau tukang kayu lebih tinggi 
daripada gaji buruh perak, sedikit sekali 
yang masih setia mempertahankan diri un-
tuk menjadi pengrajin. 
     

 Di lain sisi, terjadi pula persaingan 
yang semakin kentara antara buruh Kotagede 
dengan buruh asal Wonosari karena adanya 
kebutuhan akan tenaga buruh murah untuk 
menekan biaya produksi kerajinan perak. 
Hingga sekarang Bumen masih mempunyai 
permasalahan dalam bidang ekonomi dan 
bisa dikatakan agak ‘ketinggalan’ dibanding 
dengan kampung-kampung sekitarnya di 
wilayah Kotagede.

 Oleh karena itu, pertanyaan yang 
ada dalam penelitian ini adalah apa sajakah 
sumber daya ekonomi yang terdapat di Bumen, 
serta bagaimana usaha untuk mengangkat po-
tensi-potensi ekonomi ini dalam konteks Bumen 
masa kini.

Ft.7 Pengrajin souvenir
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 Ft.8 Pengrajin dompet

 Tujuan dari penelitian ini adalah 
memetakan kembali potensi ekonomi yang 
ada di Bumen, melihat apa saja peluang-pel-
uang yang bisa diambil, yang kemudian akan 
digunakan untuk sebuah proses pengemban-
gan bersama kampung, terutama di bidang 
ekonomi. Termasuk juga menggali kekhasan 
ekonomi kampung dan menganalisa kelebi-
han serta kekurangan daya ekonomi kam-
pung saat ini demi meningkatkan pereke-
nomian kampung.

tujuan

 Ft.10 Montir sepeda motor

 Ft.9 Para lanjut usia
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KAJIAN PUSTAKA

 Paradigma pembangunan lestari 
menurut Antonius Budisusila dalam buku-
nya Petani, Pangan, dan Kehidupan (Yogya-
karta, 2009) setidaknya dapat dikategorikan 
dalam tiga pendekatan yaitu pendekatan 
berpusat pada lingkungan (ecocentricism), 
pendekatan berpusat pada manusia (anthro-
pocentrism) dan pendekatan kelestarian ke-
hidupan (sustainable livelihood). Pendekatan 
terakhir merupakan kerangka konseptual 
yang digunakan untuk memahami kampung 
yang dikaji, serta diperkuat dengan institusi 
sosial dan pengetahuan lokal sebagai proses 
partisipasi rakyat dalam pembangunan. Ke-
tiga pendekatan dibahas sebagai berikut:

 ANTHROPOCENTRICISM
Pendekatan berpusat pada manusia men-
empatkan manusia lebih tinggi dibanding-
kan alam atau lingkungan selain manusia. 
Pandangan tersebut melihat alam dan ling-
kungan sebagai instrumen seperti mesin, 
bahkan hubungan antara manusia dan non 
manusia bermakna selagi lingkungan dapat 
memenuhi kebutuhan dan keinginan manu-
sia.

Paradigma pembangunan lestari

 ECOCENTRICISM
Pendekatan berpusat pada lingkungan ber-
makna menempatkan alam sebagai priori-
tas utama dibandingkan dengan manusia. 

Pendekatan tersebut dalam perkembangan-
nya mengalami pertentangan di mana satu 
idiologi telah melahirkan gerakan konserva-
si dan satu lain dapat diidentifikasi sebagai 
cara berpusat pada alam sebagai cara hid-
up. Alam bukan manusia mempunyai nilai 
sebenarnya (intrinsic value) selain sumban-
gannya bagi pembangunan manusia. Oleh 
karena itu, manusia tidak terpisah dan tidak 
bertempat lebih tinggi dari alam, tetapi ma-
nusia mengambil tempat dalam sistem dan 
hukum alam atau ekosistem.

 SUSTAINABLE LIVELIHOOD
Pendekatan kelestarian kehidupan meru-
pakan bagian pendekatan yang diharapkan 
dapat mengintegrasikan masalah sosioeko-
nomi, budaya dan lingkungan. Schumacher 
(1973) berpendapat bahwa ilmu ekonomi 
kelestarian (economics of permanence) meru-
pakan organisasi berskala kecil, ekonomi 
yang menggunakan energi rendah, teknolo-
gi tepat guna, pendidikan dan golongan 
kaum yang kreatif sebagai sumber utama. 
Unsur tersebut adalah tarikan untuk me-
nyusun aturan sosial baru berdasarkan pada 
empati dan kerjasama partisipatif pada per-
ingkat kebertetanggaan, komunitas maupun 
perdesaan. Pandangan ini lebih ramah ling-
kungan disebabkan kemampuannya  me-
nyediakan suatu perubahan sosial yang ko-
koh dengan sedikit atau tidak meningkatkan 
penggunaan energi berlebihan. 
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Pendekatan kelestarian kehidupan merupak-
an usaha pembangunan yang mengintegra-
sikan lingkungan, sosioekonomi dan penge-
tasan kemiskinan merujuk pada pandangan  
Chambers and Conway (1992:7) yaitu: 

 A livelihood comprises the capabilities, assets 
(stores, resources, claims and access) and activi-
ties required for a means of living: a livelihood is 
sustainable which can cope with and recover from 
stress and shocks, maintain or enhance its capabili-
ties and assets, and provide sustainable livelihood 
opportunities for the next generation; and which 
constributes net benefit to other livelihoods at the 
local and global levels and in the short and long 
term. 

Konsep kelestarian kehidupan dapat dibagi 
dalam tiga bagian penting; Pertama, ke-
mampuan rakyat melakukan pembaharuan, 
pengembangan pengetahuan dan kreativi-
tas, menyelesaikan permasalahan, dan me-
ngadakan peluang, kesempatan kerja untuk 
meningkatkan kesejahteraan mereka. Pen-
ingkatan kualitas hidup rakyat tergambar 
melalui aktivitas yang dipilih dan dijalank-
an. Kapabilitas mempunyai pengertian yang 
luas dan demokratis. Pengertiannya khusus, 
masyarakat yang berbeda di tempat yang 
berbeda, termasuk perbedaan bentuk-ben-
tuk perbaikan masyarakat miskin tersebut 
(Chambers dan Conway,1992). 

Kedua, konsep keadilan. Secara umum, 
pengertian keadilan merujuk kepada dis-
tribusi pendapatan relatif. Semestinya, ke-
adilan mempunyai konsep yang lebih luas 
mencakup keseimbangan akses terhadap as-
set wujud dan tidak wujud (tangible dan in-
tangible assets) seperti: kemahiran, peluang, 
sumber-sumber dan pendapatan. Secara 
khusus, hal ini merupakan perbaikan dari 
kekurangan yang dialami (Chambers dan 
Conway,1992). 

Ketiga, konsep kelestarian. Secara seder-
hana, kelestarian bermakna bahwa kemam-
puan untuk “cukup diri” atau ”mampu 
mencukupi keperluan sendiri” (self sufficient) 
serta ideologi jangka panjang untuk “mam-
pu mengawal diri” (self restraint) dan “tidak 
bergantung pada orang lain” (self reliance) 
(Chambers dan Conway,1992).  Artinya 
kelestarian memuat tantangan mewujud-
kan pemberian kekuasaan untuk membuat 
keputusan bagi kebutuhan masyarakat send-
iri, pemberdayaan (empowerments) serta 
mengembangkan institusi lokal yang ber-
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan 
kerjasama antara masyarakat.  Oleh karena 
itu,  pembangunan perlu memahami pros-
es sosioekonomi yang terintegrasi dengan 
budaya lokal. Proses demikian tidak dipa-
hami oleh pemikiran konvensional yang 
bersumber dari ilmu pengetahuan barat 
(Thrupp,1987).    Sebaliknya, memahami 
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keputusan bagi kebutuhan masyarakat send-
iri, pemberdayaan (empowerments) serta 
mengembangkan institusi lokal yang ber-
manfaat bagi peningkatan pendapatan dan 
kerjasama antara masyarakat.  Oleh karena 
itu,  pembangunan perlu memahami pros-
es sosioekonomi yang terintegrasi dengan 
budaya lokal. Proses demikian tidak dipa-
hami oleh pemikiran konvensional yang 
bersumber dari ilmu pengetahuan barat 
(Thrupp,1987).    Sebaliknya, memahami 
unit ekonomi dan unit usaha kecil sebagai 
bagian dari ekonomi nasional  berguna dan 
perlu untuk meningkatkan kemampuan 
rakyat.

Gb. 1. Paradigma Pembangunan Lestari:
Pendekatan lingkungan (ecocentricism), pendekatan 
manusia (anthrocentricism), pendekatan kelestarian 
kehidupan (sustainable livelihood).

 Penelitian ini merupakan penelitian 
sederhana yang bersifat partisipatif. Peneli-
tian diawali dengan menyaring tokoh-tokoh 
kunci untuk menemukenali sumber daya 
ekonomi Kampung Bumen. Tokoh-tokoh 
kunci tersebut adalah komunitas pemuda 
kampung, tetua kampung, dan para perang-
kat kampung. Penelitian ini dilakukan den-
gan melakukan wawancara terbuka, baik se-
cara individu maupun kolektif. Wawancara 
secara kolektif sifatnya menjadi lebih seperti 
diskusi bersama. Mengingat penelitian ini 
bersifat partisipatif, setelah terdapat temuan 
awal, temuan yang ada dianalisis dan didis-
kusikan bersama dengan warga kampung.

metode

 Ft.12 Bapak Wardoyo, sesepuh kampung
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 Kampung Bumen RW 06 terdiri dari 
5 RT, yaitu RT 23, RT 24, RT 25, RT 26, dan 
RT 27 (lihat Lampiran tentang Tabel Ragam 
Mata Pencaharian Warga Bumen Per RT).

a. RT 23
Untuk RT 23, jenis-jenis pekerjaan yang dite-
mui antara lain adalah perajin perak, pera-
jin logam, penjahit, serta jasa makanan. Jasa 
makanan memiliki ragam yang bermacam 
dari segi jenis komoditi, ada yang berjualan 
bahan untuk memasak ataupun ada yang 
menjual lauk pauk. Selain itu ditemui bah-
wa status pekerja Kampung Bumen adalah 
sebagai buruh seperti terdapat pada profesi 
perajin logam dan perak, serta penjahit.

b. RT 24
Untuk RT 24, jenis-jenis pekerjaan yang dite-
mui cukup beragam. Jenis-jenis pekerjaan 
itu antara lain adalah perajin perak, pera-
jin logam, penjahit, produk/jasa makanan, 
sektor bangunan, peternakan bebek, serta 
rosokan (pengumpul barang bekas). Untuk 
perajin logam, terdapat kondisi bahwa ke-

HASIL TEMUAN

giatan produksi dilakukan jika ada pesanan 
datang, sehingga bukan merupakan usaha 
produksi yang rutin dan terus-menerus.

c. RT 25
Di RT 25, jenis-jenis pekerjaan yang ditemui 

antara lain adalah pengrajin logam, aneka 
makanan dan warung, kerajinan pesawat 
hias dari kaleng bekas, serta bengkel dan 
toko besi. Ditemui bahwa untuk produk 
seperti makanan spesifik berjualan di waktu 
tertentu, misal menjual lauk khusus untuk 
waktu sarapan pagi. 

d. RT 26
Di RT 26, jenis-jenis pekerjaan yang ditemui 
antara lain adalah logam, bengkel, penja-
hit, aneka makanan dan warung, salon serta 
rias pengantin. Dari segi keruangan, RT 26 
merupakan wilayah yang berbatasan lang-
sung dengan Jalan Karanglo.

e. RT 27
Di RT 27, jenis-jenis pekerjaan yang ditemui 
antara lain adalah aneka makanan, warung, 
perak, jual pulsa, dan lain-lain. Dari segi 
keruangan, RT 27 merupakan RT dengan 
wilayah yang banyak berbatasan langsung 
dengan Jalan Karanglo. Tampak di RT ini, 
jenis pekerjaan atau produk/jasa didominasi 
oleh usaha yang berorientasi langsung pada 
konsumen seperti pada angkringan serta 
aneka toko dan warung.
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Sumber daya ekonomi kampung: 
roti kembang waru

 Ditemukan bahwa ada potensi eko-
nomi yang menjadi ciri khas Bumen, yaitu 
produksi Roti Kembang Waru. Roti Kem-
bang Waru adalah semacam roti bolu tan-
pa bahan pengawet yang pembuatannya 
cukup unik. Tempat pemanggang rotinya 
tidak menggunakan oven seperti biasa, na-
mun masih menggunakan pemanggang tra-
disional berupa pemanggang besi yang me-
lekat permanen pada sebuah tungku persegi 
yang menggunakan arang sebagai bahan 
bakar utama. Sebenarnya, jenis dan rasa 
roti bolu seperti Roti Kembang Waru dapat 
kita jumpai di beberapa tempat lain, namun 
yang membedakan dari roti bolu biasa lain-
nya adalah sejarah yang tersimpan di balik 
eksistensi Roti Kembang Waru ini.

 Dalam sejarahnya, Roti Kembang 
Waru ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, 
bahkan jauh sebelum geger 1965. Roti 
Kembang Waru merupakan makanan khas 
Kotagede, namun ketenarannya kalah den-
gan makanan khas Kotagede lainnya sep-
erti yangko dan kipo. Roti Kembang Waru 
pertama kali dipopulerkan oleh Ibu Pawiro-
redjo yang setiap menjelang Idul Fitri selalu 
menjual roti ini. Jadilah pada masa itu, Roti 
Kembang Waru selalu hadir saat Lebaran 
dan bersanding dengan pasangan ketupat-
opor ayam.

 Dalam perkembangannya setelah 
terjadi geger ’65, Bumen mengalami kele-
suan ekonomi. Hilangnya posisi ayah seb-
agai tulang punggung ekonomi keluarga 
(karena ditangkap dan dipenjara) menjadi-
kan ibu-ibu tergerak untuk menginisiasi had-
irnya produksi Roti Kembang Waru. Bisa di-
katakan bahwa Roti Kembang Waru adalah 
bagian dari usaha Bumen untuk bangkit dari 
keterpurukan ekonomi pada masa itu.

Ft. 13 Roti Kembang Waru

 Hingga saat ini produksi Roti Kem-
bang Waru masih berjalan, meski hanya ada 
7 orang ibu saja yang memproduksi Roti 
Kembang Waru, yaitu Ibu Tumiyati, Ibu 
Hardjo Pawiro, Ibu Pawiroredjo,  Ibu Sad-
imah, Ibu Kardiyah, Ibu Dwidjo Sutardjo, 
dan Ibu Basis Hargito. Rata-rata produksinya 
dapat mencapai 500 buah, dan kebanyakan 
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berproduksi jika ada pesanan saja. Jika ter-
dapat pesanan Roti Kembang Waru cukup 
banyak, maka ada kebijaksanaan di antara 7 
orang pembuat Roti Kembang Waru terse-
but untuk membagi-bagi order pembuatan 
Roti Kembang Waru di antara sesamanya.

 Di Bumen juga sudah ada perkum-
pulan produsen Roti Kembang Waru yang 
berdiri sejak tahun 1986, yang juga pernah 
mendapat bantuan dana dari Pemerintah 
lokal, yang kemudian hingga kini berkem-
bang menjadi perkumpulan ibu-ibu yang 
bernama Arisan Simpan Pinjam ‘Purboarum’ 
yang beranggotakan 27 orang, yang tidak 
semuanya adalah pembuat Roti Kembang 
Waru. Kelompok yang kegiatan utamanya 
adalah arisan simpan pinjam ini secara rutin 
mengadakan pertemuan anggotanya dua 
kali setiap bulan, yaitu setiap tanggal 1 dan 
15.

Ft. 14, 15, 16 Adonan roti, Dapur, dan Daftar 
harga roti Kembang Waru.
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Kategori atas Karakter Ekonomi 
di Kampung Bumen

1. Pemenuhan atas kebutuhan sehari-hari
Kategori ini mengacu pada kegiatan ekono-
mi yang menjual kebutuhan sehari-hari pen-
duduk kampung, seperti kelontong, warung 
sembako, warung sayur, dan lain-lain. Kat-
egori ini nantinya akan mengarah pada pe-
menuhan kebutuhan warga kampung yang 
difasilitasi oleh warga kampung itu sendiri. 
Jadi tidak hanya kebutuhan pokok dan se-
hari-hari saja, namun bisa juga pemenuhan 
kebutuhan untuk memproduksi Roti Kem-
bang Waru, misalnya menjual arang dan 
bahan-bahan dasar roti, yang nantinya hasil 
produksinya ada juga yang dijual di dalam 
kampung.

2. Ekonomi berbasis waktu (makanan)
Kategori ini terbilang sangat khas kampung 
karena merujuk pada kegiatan ekonomi 
yang menjual makanan berdasarkan wak-
tu, seperti penjual soto ayam atau bubur 
yang berjualan setiap pagi (06.00-10.00), 
lalu penjual lauk pauk siap makan/ratengan 
(10.00-12.00 dan 12.00-14.00) dan ang-
kringan yang mulai buka setiap sore (15.00-
24.00). Bahkan, waktu di sini bukan pada 
hitungan jam saja, namun bisa juga pada 
bulan-bulan tertentu, misalnya bulan Rama-
dhan. Pada bulan-bulan khusus seperti ini, 
terjadi penjual dadakan, yaitu warga kam-

pung yang semula bukan penjual, beralih 
menjadi penjual makanan kecil untuk ber-
buka puasa meski hanya dalam waktu satu 
bulan saja. Selain waktu-waktu khusus sep-
erti yang tersebut di atas, kegiatan ekonomi 
tersebut tidak berjalan.

3. Distribusi ekonomi (ke luar kampung – 
dalam kampung)
Kategori ini mengarah pada pemasaran 
produk, apakah produk dijual ke luar kam-
pung (atau ke luar kota) atau terbatas dalam 
Kampung Bumen saja, seperti warung sem-
bako yang pembelinya adalah warga kam-
pung, dan usaha pakaian jadi yang dijual di 
pasar. Hal ini juga berkaitan dengan keruan-
gan yang ada di Bumen. Beberapa wilayah 
di Bumen, seperti RT 25, RT 26, dan RT 27, 
letaknya berhadapan langsung dengan ja-
lan raya (Jalan Karanglo), sehingga karakter 
usahanya didominasi oleh warung makan, 
toko, kelontong, bengkel, angkringan, dan 
lain-lain. Berbeda dengan RT 23 dan RT 24 
yang wilayahnya ada di dalam kampung, 
karakter usahanya kebanyakan warung ke-
cil (makanan dan bahan sehari-hari) yang 
mengandalkan penduduk Kampung Bu-
men sebagai konsumen. Agak berbeda se-
dikit dengan usaha-usaha yang berhadapan 
langsung dengan jalan raya yang sangat me-
mungkinkan warga luar Bumen bisa men-
jadi konsumen. 45



4. Buruh dan Tukang
Kategori ini cukup istimewa, karena hampir 
sebagian besar warga Bumen adalah buruh 
dan tukang. Sebut saja, buruh bangunan, 
buruh pengrajin perak, buruh penjahit kon-
feksi, tukang batu, tukang cat, pengumpul 
barang bekas, pembuat kerajinan tangan, 
serta ahli terampil lainnya yang berpotensi 
bagus karena sudah terlatih untuk menjadi 
seorang yang terampil, kreatif dan ulet. Na-
mun, buruh di Kotagede juga harus mengh-
adapi persaingan dari buruh asal Wonosari/
Gunung Kidul yang bersedia digaji dengan 
upah sedikit lebih rendah daripada buruh 
Kotagede.

Ft. 17, 18 Pekerjaan Tukang

Lembaga intermediasi 
kampung

 Dalam masyarakat Bumen, terdapat 
beberapa lembaga intermediasi kampung 
atau lembaga perantara antara pasar den-
gan rumah tangga, seperti:

1. Kelompok Produksi
Yaitu kelompok ibu-ibu pembuat Roti Kem-
bang Waru.

2. Kelompok Arisan dan Simpan Pinjam
a. Arisan dan Simpan Pinjam ‘Purboarum’ 
(ibu-ibu)
b. Koperasi ‘AKRAB’ – menyediakan kredit 
bagi warga kampung 
c. Kelompok-kelompok Arisan di tingkat RT 
dan RW (bapak-bapak, ibu-ibu)
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ANALISA

 Berdasarkan data dan pengamatan 
yang dilakukan selama penelitian, po-
tensi-potensi yang dimiliki Kampung Bu-
men adalah (1) masih kuatnya rasa keber-
samaan, guyub rukun dan gotong royong 
antar warga kampung yang menjadi sebuah 
modal sosial (social capital) yang cukup ba-
gus, (2) semangat warga kampung untuk 
nguri-uri tradisi dan seni budaya kampung 
cukup tinggi, (3) terdapat kekhasan produk 
ekonomi kampung yang memiliki ciri khas 
kampung, (4) lembaga-lembaga sosial ke-
masyarakatan dan ekonomi berkembang 
dengan baik dan mempunyai kelompok-
kelompok kecil yang tertata, (5) lingkungan 
kampung yang cenderung strategis dalam 
lingkup Kotagede serta terbatasnya penjua-
lan tanah kampung kepada warga di luar 
Kampung Bumen.

 Jika potensi-potensi yang ada sudah 
terpetakan, maka hendaknyalah dilakukan 
upaya-upaya untuk menjadikan potensi-
potensi tersebut menjadi sebuah kekuatan 
untuk memajukan kampung. Namun sebe-
lum kita beranjak ke tahap tersebut, terlebih 
dahulu kita menuju sebuah konsep tentang 
diri rakyat dengan ketiga komponennya 
(ide, skill dan karakter) seperti yang tertera 
pada gambar (Gb.1 Diri Rakyat) di bawah 
ini.

 Dalam diri rakyat meliputi tiga kom-
ponen utama, yaitu ide, skill, dan karakter 
yang saling menunjang dan berhubungan 
satu sama lain, karena satu komponen men-
jadi kebutuhan bagi komponen yang lain-
nya. Diri rakyat juga bisa ditarik ke dalam 
lagi, yaitu diri kita pribadi sebagai seorang 
individu.

 Segitiga yang pertama adalah IDE, 
yang juga di dalamnya meliputi gagasan, 
pikiran, dan pengetahuan. Dengan gagasan-
gagasan dan pemikiran kita yang ditunjang 
dengan pengetahuan, kita bisa memproduk-
si inovasi ide atau penciptaan-penciptaan 
gagasan baru yang sesuai dengan kebutuhan 
dan perkembangan jaman.

Gb. 3 Diri Rakyat
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 Segitiga yang kedua adalah SKILL, 
yang berarti ketrampilan atau kepandaian 
untuk memproduksi sesuatu. Ide-ide apa 
saja yang kita gagas jika ditunjang dengan 
ketrampilan ini, maka kita dapat menghasil-
kan sebuah produk yang otentik.

 Segitiga ketiga idalah KARAKTER, 
atau watak khas yang dimiliki oleh diri, mis-
al keuletan, kesabaran, pekerja keras, dan 
lain-lain. Karakter juga bisa dibaca sebagai 
produk yang berciri khas yang merupakan 
hasil dari ide plus ketrampilan. Karakter se-
buah produk tak lepas dari karakter ide dan 
karakter (skill/ketrampilan) si pembuatnya.

 Lalu, bagaimanakah posisi ketiga 
komponen ini dalam konteks masyarakat 
Bumen? Apakah masing-masing kompo-
nen sudah terfasilitasi dengan baik? Apakah 
dalam diri warga Bumen sudah mempunyai 
ketiga komponen tersebut dan mengem-
bangkannya secara maksimal? Jika dirasa 
sudah maksimal, hambatan-hambatan apa 
saja yang mungkin sedang dihadapi seka-
rang? Dan jika dirasa belum maksimal, apa 
tindakan selanjutnya? 

 Kemudian berkaitan dengan lemba-
ga-lembaga intermediasi (intermediary in-
stitution) seperti koperasi dan arisan simpan 

Lembar Refleksi

pinjam, apakah sudah benar-benar men-
jalankan fungsinya sebagai perantara antara 
rumah tangga dengan pasar? Bagaimana 
relasi kelompok-kelompok tersebut dengan 
unit-unit produksi yang ada di Bumen?

Ft.19 Penmbuat mainan dari kaleng bekas
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Paradigma pembangunan lestari 
Dalam konteks kampung bumen

 Dalam konteks Kampung Bumen, 
ditemukan ciri perilaku komunal yang ken-
tal nilai solidaritas, berbagi, dan gotong-roy-
ong. Rembug kampung (musyawarah) masih 
menjadi ajang untuk diskusi masalah-ma-
salah seputar kampung. Pengetahuan lokal/
budaya lokal masih kuat dengan semangat 
warga kampung untuk nguri-uri kabudayan. 
Hingga saat ini, kesenian rakyat yang khas 
Kampung Bumen, seperti Srandhul, Shola-
watan, gamelan serta tari-tarian anak-anak 
masih tumbuh dan terus diwariskan dari 
generasi tua ke generasi mudanya. Sumber-
sumber ekonomi kampung juga ikut mendu-
kung interaksi sosial, misalnya produksi Roti 
Kembang Waru yang sarat dengan sejarah 
babad kampung itu dapat mengakrabkan 
di antara ketujuh pembuatnya dan bahkan 
membentuk sebuah kelompok khusus. Ling-
kungan Bumen yang strategis di Kotagede 
serta terbatasnya kasus penjualan tanah di 
dalam kampung kepada pihak luar kam-
pung dapat menjadi potensi tersendiri.

 Paradigma pembangunan lestari 
dapat diterapkan di tataran kampung. Dalam 
konteks Bumen, apakah Bumen memiliki 
ketiga faktor tersebut, yaitu pengetahuan 
lokal/local wisdom dan budaya lokal yang 
kuat, sistem ekonomi lokal yang kuat, serta 

Gb. 3 Segitiga Pembangunan Lestari 
Kampung

tata lingkungan/sistem ekologi yang kuat. 
Apakah ketiga faktor tersebut sudah bekerja 
secara maksimal? Lalu bagaimanakah per-
an lembaga intermediasi kampung sebagai 
perantara antara unit produksi warga kam-
pung dengan kebijakan Pemerintah? Apak-
ah lembaga tersebut menjalankan fungsinya 
dalam usaha advokasi kampung terhadap 
kebijakan Pemerintah? 

 Kampung Bumen dengan segala 
potensi ekonominya mempunyai harapan 
untuk berkembang dan maju. Semangat 
Bumen untuk melestarikan seni tradisi dan 
nguri-uri pengetahuan lokal (local wisdom) 
serta produk-produk kesenian khas kampung 
yang dimilikinya menjadi salah satu modal 

kesimpulan

49



 Pendidikan dan peningkatan kualitas 
sumber daya manusia menjadi rekomen-
dasi utama dalam makalah ini. Pengetahuan 
untuk membaca pasar dan sistem ekonomi 
mikro maupun makro akan membuka wa-
wasan warga kampung untuk mengem-
bangkan usaha ekonomi kampung. Misal-
nya saja, adanya usaha untuk menciptakan 
image branding atas produk khas kampung 
dapat dicoba. Usaha untuk memaksimal-
kan ketiga faktor dalam paradigma pem-
bangunan lestari (penguatan budaya lokal, 
ekonomi lokal dan ekologi/keruangan) juga 
hendaknya terus dilakukan. Refleksi atas 
lembaga intermediasi kampung juga perlu 
ditindaklanjuti sehingga advokasi kampung 
terhadap kebijakan pemerintah serta tuntu-
tan pasar akan dapat diinisiasi dengan baik 
dan terencana.

rekomendasi

yang sangat besar. Ditunjang dengan ad-
anya potensi keruangan yang strategis yang 
berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut 
serta sistem ekonomi berbasis kampung yang 
didorong oleh modal sosial (social capital) 
yang kuat merupakan nilai-nilai positif yang 
jika didukung dengan peningkatan sumber 
daya manusia melalui pendidikan serta per-
an aktif dari seluruh warga kampung akan 
dapat memajukan perekonomian kampung 
dan taraf hidup masyarakat Bumen di masa 
yang akan datang.
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Lampiran

Tabel Ragam Mata Pencaharian Warga Bumen Per RT

Tabel 1: RT 23

 No        Nama           Produk/Jasa      Status            Waktu   Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

Pak Sampan
Pak Shodiq
Pak Riswanto
Ibu Warni
Mbak Anik
Ibu Tini Jono
Ibu Haryati
Ibu Aryanti
Pak Jono
Pak Sumarso
Mas Emeng
Mas Rudi
Pak Budi
Kang Supadi
Pak Isut
Ibu Mardiyah
Ibu Suwarti-
nah
Mbak Iyem
Ibu Yati
Ibu Pariyem
Ibu Dariyah

Perak/Logam
Perak
Perak
Penjahit
Penjahit
Penjahit
Penjahit
Penjahit
Logam
Logam
Logam

Logam
Logam/Perak
Logam
Logam
Warung Soto+Lotek

Lauk pauk+Sayuran
Sayuran
Warung sayur
Warung sayur

 
 
 
 Buruh
 Buruh
 Buruh
Pemilik
Pemilik
 
 
 
 
Buruh
Buruh
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Konfeksi
Konfeksi
 
 
 
Aksesoris motor

Kuli bangunan
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Warung lotek
Susu Kedelai
Roti Kembang waru

Roti Kembang waru

Roti Kembang waru
Tukang 
Tukang Batu
Tukang Cukur
Pakaian
Arang

Plastik
 Penjahit 
Makanan

 
 
 
 
 

Buruh
 
 
 
 
 Buruh 
 

 
 
 

Baceman
Melamin pintu
 
 
pakaian dalam
 
 

Konveksi 
Janagel

Ibu Dariyah
Ibu Harti
Ibu Harjo 
Utomo
Ibu Basis Har-
gito
IbuTumiyati
Pak Iwit
Pak Bronto
Pak Raharjo
Ibu Niris
Ibu Harto Ba-
kir
Pak Sujadi
Mbak Jayanti
Pak Eko

21
22
23

24

25
26
27
28
29
30

31
32
33

Tabel 2: RT 24

 No        Nama           Produk/Jasa      Status            Waktu   Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ibu Eko
Ibu Ratmi
Ibu Yayim
Ibu Murningsih
Pak Icuk
Pak Inung
Pak Mulyadi
Pak Wardoyo
Pak Wahono
Mbah Mul Iman
Wisnu

Penjahit
Penjahit
Penjahit
Penjahit
Tembaga
Logam
Logam (manten)
Peternak bebek
Bangunan
Patri (blek)
Pasir

Buruh 
Buruh 
Buruh 
Buruh 
Buruh
 
 
 
Buruh  
Buruh
Buruh

Jasa parut kelapa
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Pak Bagio
Pak Rukijan
Bejo
Parwiji
Menik
Bu Tanjung
Bu Narti
Ibu Muji
Ayu
Pak Heri
Pak Sambi
Pak Harman
Pak Kanti
Ibu Sadimah
Mbah Pawirorejo

Bangunan
Bangunan
Tukang cat
Warung snack
Sayuran/lauk pauk
Warung
Warung
Agen Yakult
Les pelajaran
Sablon
Rosokan
Rosokan
Roti Kembang Waru
Roti Kembang Waru
Roti Kembang Waru

Buruh
Buruh
Buruh
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3: RT 25

 No        Nama           Produk/Jasa      Status            Waktu   Keterangan

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ibu Jum

Ibu Lisni
Ibu Kardiyah
Mbah Tum
Pak Joko
Ibu Janib
Pak Dwi
Pak Karnan
Pak Mardjito
Ibu Muji
Pak Budi
Pak Nanang

Warung lauk+
sayuran
Warung jenang 
Roti Kembang waru
Roti Kembang waru
Tukang Parkir
Pedagang pasar
Kerajinan suvenir
Kerajinan pesawat
Kerajinan timbangan
Warung
Penjahit 
Perajin Handicraft

Buruh 
 

pagi Khusus sarapan
Aneka jenang
 
 
 

Perabot RT
Dompet, dll
Di Gembiraloka
Mainan anak
 
Konfeksi 
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13
14
15
16
17
18
19

Bu Eni 
Pak Mardi Jito
Ibu Harti
Agus
Mbak Ning
Pak Wahyono
Pak Ismato

Penjahit
Kelontong
Penjahit
Penjahit
Warung
Tatah tembaga
Toko Besi

 Konfeksi
 
 Konfeksi
 Konfeksi
 
 
 

Buruh
 
Buruh
Buruh
 
 

Tabel 4: RT 26

 No        Nama           Produk/Jasa      Status            Waktu   Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20

Pak Upik
Pak Edi
Ibu Darsih
Pak Widodo
Pak Waridi
Pak Wandi
Pak Udin
Ismed
Izom
Mbak Sus
Mbah Mitro
Mbak Menik
Mbak Anda
Mas Andi
 
Mbah Mardi
Mbak Par
Ibu Rahayu
Pak Sodiq
Pak Jodi
Mas Nono

Logam
Logam
Penjahit
Kelontong
Bengkel Sepeda motor
Bengkel Sepeda
Lesehan
Bensin
Madu & bawang 
Alat rumah tangga
Warung
Sayuran
Siomay
Bakso Napol
Rias Pengantin
Warung
Logam
Salon
Bordir
Rosokan/Logam
Pengrajin handycraft

Pengrajin besar
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Tabel 5: RT 27

 No        Nama          Produk/Jasa             Status        Waktu            Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Pak Prayitno
Pak Rosmanto
Mas Barid
Dian
Dina
Pak Mujiyo
Bu Hazinah
Pak Bambang
Pak Aga
Tuji
Pak Muji
Wiwik 
Pak Abadi
Bu Etik
Pak Murtijo
Pak Slamet
Pak Sipar
Endang
Ndarto
Ibu Puri
Ibu Hariyanti
Pak Wasidi
Bu Nuraini
Pak Rejo
Bu Asruri
Bu Fatunah
Pak Yahmin
Mbah Mardi

Bambu
Las Wesi
Warung pasir
Jual Pulsa
Agen Tupperware
Agen Koran
Penjahit
Toserba
Listrik
Perak
Angkringan
Angkringan
Soto
Lauk pauk + catering
Peternak bebek
Mie ayam
Bakso dan mie ayam
Penjahit 
Pasir
Catering
Logam, perak
Penjual sepeda
Butik
Kepala Bank
Toko
Lotek
Parkir
Koran

wirausaha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wirausaha
wirausaha
 
 
 
 
 
Buruh
Buruh
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.00 - 16.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00 - 00.00
16.00 - 22.00
07.00 - 10.00
05.00 - 09.00
 
 
 
 
 
 
07.00 - 15.00
 
 
 
 

Pesanan makanan
Toko
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Wiryono Raharjo
oleh:

KAMPUNG BUMEN DALAM DISKURSUS KAMPUNG GLOBAL

 PBB mengingatkan kita bahwa jum-
lah penduduk kota yang tinggal di per-
mukiman informal (terutama yang masuk 
kategori slum) sudah mencapai lebih dari 1 
milyar. Angka ini cenderung naik,  bukan saja 
karena resesi ekonomi, namun juga karena 
bencana alam dan perang yang masih berke-
camuk dibeberapa negara. Oleh karena itu 
pencanangan MDG (Millennium Develop-
ment Goal) oleh PBB, dimana salah satu 
target yang ingin dicapai pada tahun 2020 
adalah meningkatkan taraf hidup 100 juta 
warga slum secara signifikan, menjadi tang-
gung jawab semua pelaku pembangunan. 
 
 Penelitian interdisipliner di kam-
pung Bumen yang dilakukan oleh Adriani 
(2009) dan penelitian potensi ekonomi 
warga di kampung yang sama oleh Herli-
ana dan Purwajati (2009), dapat dilihat 

sebagai bentuk partisipasi pegiat kampung 
terhadap pencapaian MDG tersebut. Adri-
ani meneliti tentang bagaimana lingkungan 
binaan (built environment) memberikan 
kontribusi terhadap peningkatan ekonomi 
warga. Sedangkan Herliana dan Purwajati 
memetakan kapasitas kewirausahaan warga 
sebagai bentuk potensi ekonomi kampung.  
 
 Artikel ini mencoba mengupas 
hasil penelitian tersebut dengan me-
nampilkan beberapa kasus global sebagai 
pembanding dan pendukung. Tujuan uta-
manya adalah untuk membuka wacana 
lebih lanjut tentang kemampuan kam-
pung menyesuaikan diri dalam dinamika 
kehidupan kota yang makin kompetitif.
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 Kampung adalah sebuah terminologi 
yang sarat makna. Tak ada satu definisipun 
yang dapat secara bulat menggambarkan 
apa itu kampung. Kita bisa melihat perbe-
daan karakter antara kampung Bumen yang 
terlihat sebagai kampung tua dan mapan, 
dengan kampung Gondolayu binaan al-
marhum Romo Mangun, yang relatif muda 
dan masih berusaha memapankan diri. Na-
mun kedua permukiman tersebut dibingkai 
dengan kata yang sama, yakni kampung.
 
 Berbeda dari favela di Brasil, yang 
oleh Janice Perlman (1976) jelas digambar-
kan sebagai permukiman tanpa status legal, 
kampung di Indonesia sangat bervariasi le-
galitasnya. Ada yang sepenuhnya ilegal, ada 
yang sepenuhnya legal, namun ada pula yang 
merupakan kombinasi antara keduanya. 
Dalam warta Kampung edisi 1 (2004), Fau-
zannafi menggambarkan kampung sebagai 
pemukiman yang ‘ditakuti’ dan secara sen-
gaja dijauhi oleh warga kelas menengah dan 
atas demi memperkuat identitas elitis mer-
eka. Seperti kata Martin Heidegger (2002), 
identitas terbentuk karena adanya perbe-
daan. Pengertian ini memperjelas temuan 
Guinness (1986) dalam penelitian tentang 
kampung di Yogyakarta, dimana Guinness 
membaca adanya perbedaan antara war-
ga yang tinggal di rumah dan pertokoan 

tentang kampung di sepanjang jalan utama dan warga yang 
tinggal di belakang deretan rumah tersebut, 
yang cenderung inferior, karena status sosial 
mereka yang dipandang rendah oleh warga 
pinggir jalan. Sullivan (1986) menyebut ko-
munitas yang berada dibalik deretan hunian 
formal tersebut sebagai “back alley neigh-
bourhood” (komunitas belakang rumah). 
 
 Namun Sullivan (1986) mengingat-
kan kita bahwa warga ‘belakang rumah’ 
tersebut tidak selalu masuk kategori miskin 
atau ‘MBR’ (Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah). Banyak diantara mereka yang me-
miliki kapasitas ekonomi sama atau bahkan 
lebih dari yang tinggal disepanjang jalan uta-
ma. Secara spasial memang terjadi semacam 
segregasi antara warga dengan perbedaan 
latar belakang sosial dan ekonomi tersebut. 
Tetapi secara sosial mereka sering diperte-
mukan dan dipersatukan melalui organ-
isasi warga yang beroperasi di kampung, 
baik organisasi yang telah ‘dilembagakan’ 
pemerintah seperti RT/RW, PKK dan Posy-
andu, maupun organisasi bentukan warga 
sendiri seperti pengajian, arisan, kelompok 
olah raga, dan sebagainya. Ini menjadikan 
kampung bersifat majemuk, barangkali 
lebih tepat dikatakan sebagai hybrid, sebab 
kemajemukan itu sudah menyatu memben-
tuk karakter kampung, ibarat seorang ‘blas-
teran’ yang lahir dari perkawinan antar ras. 57



 Kampung tak bisa dipisahkan dari du-
nia informal, sebab informalitas itulah yang 
sebetulnya menjamin keberlanjutan kehidu-
pan kampung. Apa yang ditemukan oleh 
Herliana dan Purwajati (2009) menunjuk-
kan bahwa sebagian besar warga kampung 
Bumen (lebih dari 80%) berprofesi di sektor 
informal yang sangat beragam, mulai dari pe-
ternak bebek, penjahit, tukang patri, sampai 
pengrajin perak. Informalitas adalah fenom-
ena yang kompleks, yang tak dapat begitu 
saja diartikan sebagai ‘lawan’ dari formalitas. 
Formal/informal bukanlah sebuah dikotomi, 
namun merupakan sebuah kontinum (con-
tinuum) yang perbedaannya sangat tidak te-
gas. Banyak warga kampung yang memiliki 
profesi ganda, sebagai PNS (formal) sekal-
igus membuka kios sembako dirumahnya. 
 
 Fenomena tersebut tak hanya terihat 
di kampung Indonesia, namun juga men-
jadi ciri ‘kampung global’. Kisah yang ditu-
lis Robert Neuwirth (2006) tentang perte-
muannya dengan jutawan kampung Kibera 
(slum di Nairobi), adalah contoh nyata. 
Warga Kibera tersebut awalnya membuka 
usaha penjahit dengan menyewa satu me-
sin jahit dan satu kamar berukuran 3m x 
3m, yang disekat menjadi ruang keluarga 
dan ruang kerja. Tiga tahun kemudian dia 

Kampung, informalitas, dan hak 
bermukim

berhasil mengembangkan usahanya, den-
gan menyewa beberapa ruang di kampung 
kumuh tersebut untuk mewadahi 82 mesin 
jahit dan 120 karyawan. Beberapa tahun 
kemudian dia memutuskan untuk beralih 
profesi dengan menutup usaha penjahit-
nya, dan melakukan diversifikasi usaha. 
Dia membeli usaha angkutan di kota dan 
menjadi distributor gandum, selain itu juga 
membeli kondominium mewah di Nairobi, 
yang semuanya ‘formal’. Namun jutawan 
itu memilih tinggal di kampung Kibera, dan 
masih menyewakan 1000 gubug liar yang 
menjadi rumah bagi para squatters. Dia 
masih merasa ‘homy’ di kampung Kibera, 
dan membiarkan kondominium mewahnya 
menjadi investasi untuk masa depan. Apa 
yang dilakukan jutawan tersebut menunjuk-
kan manifestasi cara berpikir informal, yang 
serba fleksibel dalam beradaptasi, yang juga 
menjadi salah satu kekuatan warga kampung 
Bumen (Herliana dan Purwajati, 2009).
 
 Informalitas kampung juga menyang-
kut ko-eksistensi antara status lahan yang 
berada diluar kontrol pemerintah dengan 
status penduduk yang resmi (formal) yang 
sebetulnya menjadi ciri kampung-kampung 
kota di Indonesia. Baik penelitian Adriani 
(2009) maupun Herliana dan Puwajati 
(2009) tak membahas soal ini, namun per-
soalan ini menjadi penting untuk dipaha-
mi para pemerhati kota Indonesia. Seperti 
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dikemukakan Winayanti dan Lang (2004), 
pemberian status administratif (RT/RW) 
pada satu kampung, yang berujung pada 
pengakuan status bermukim dengan pener-
bitan KTP, akan membuka peluang untuk 
mengamankan hak bermukim (security of 
tenure) meskipun status propertinya tak res-
mi. KTP membuka akses ke dukungan sek-
tor formal, misalnya sambungan listrik dari 
PLN. Hasil pantauan penulis menunjukkan 
bahwa untuk mendapatkan sambungan lis-
trik resmi di Yogyakarta, persyaratan yang 
dibutuhkan adalah KTP dan copy rekening 
listrik tetangga terdekat, atau denah lokasi 
rumah. Namun tidak ada persyaratan yang 
berhubungan dengan legalitas properti. 
 
 Ko-eksistensi antara status lahan tak 
resmi dengan sektor formal juga sering di-
jumpai pada program-program bantuan 
pemerintah seperti P2KP (Program Pengen-
tasan Kemiskinan Perkotaan) dan NUSSP 
(Neighborhood Urban Shelter Sector Proj-
ect), yang sering diwujudkan dalam ben-
tuk bangunan seperti fasilitas MCK dan 
infrastruktur lainnya. Patrick Guinness 
(2009) menyebut pendekatan ini sebagai 
‘formalisasi’ kampung, sedangkan Khu-
dori (2000) melihat fenomena tersebut 
sebagai bentuk sikap positif pemerintah 
menanggapi kehadiran kaum miskin kota.

Kampung dan Legibilitas

 Menarik, penggunaan konsep legi-
bilitas dalam penelitian Adriani (2009:15), 
yang didefinisikan sebagai “kemampuan 
suatu bentukan untuk mudah dikenali”. 
Bangunan (built form) yang ditemukan se-
bagai elemen legibilitas di kampung Bumen 
diantaranya adalah gerbang, bangunan 
komersial (toserba WS), dan sculpture (pa-
tung naga). Manuel DeLanda (2007) meli-
hat eksistensi bentukan semacam itu sebagai 
ekspresi penajaman batas wilayah (bound-
ary sharpening), yang merupakan bagian 
dari proses stabilisasi identitas sebuah pemu-
kiman. Ini menunjukkan bahwa kampung 
Bumen termasuk kategori kampung yang su-
dah mapan, yang justru ingin dikenal. Pem-
bacaan Adriani (2009) terhadap kampung 
Bumen justru menunjukkan bahwa legibili-
tas menjadi faktor penting untuk mening-
katkan potensi ekonomi kampung tersebut.
 
 Sebaliknya, kampung yang terben-
tuk dari proses akuisisi lahan secara tak 
resmi cenderung untuk ‘bersikap’ inferior, 
terutama pada tahap awal pembentukan. 
Observasi penulis di Yogyakarta menunjuk-
kan bahwa di kampung-kampung semacam 
ini, penanda lingkungan seperti gerbang 
(gapura) dibangun oleh warga setelah kam-
pung tersebut resmi memperoleh status RT. 
Seperti temuan Skuse dan Cousin (2007) 
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di Cape Town (Afrika Selatan), dimana 
warga permukiman informal resisten un-
tuk dikenali oleh publik, sebab hal tersebut 
justru dapat mengancam eksistensi mereka.
 
 Legibilitas juga dapat dibaca sebagai 
upaya untuk menunjukkan proses negosiasi 
hak bermukim. Seperti terlihat di Kampung 
Gondolayu binaan almarhum Romo Man-
gun. Ketika perbaikan kampung yang meli-
batkan mahasiswa dan seniman itu selesai 
dilakukan, publik dapat melihat kampung 
Gondolayu tak hanya menjadi tempat tinggal 
yang lebih layah, tetapi juga sebagai sebuah 
karya seni. Peattie (1992) menyebut strategi 
semacam ini sebagai ‘politik estetika’, sebab 
impresi menjadi bagian penting dalam pem-
bentukan kebijakan negara. Romo Mangun 
faham bahwa ‘kekumuhan’ menjadi bagian 
yang ‘memalukan’ negara yang dapat beru-
jung pada penggusuran. Oleh karena itu 
ibarat wanita, kampung perlu ‘dibedaki’ 
agar tampil lebih cantik.  Perbaikan legibili-
tas ini dapat meningkatkan posisi tawar kam-
pung untuk mempertahankan eksistensinya.

Pemetaan lanjutan
 Pemetaan kampung Bumen yang 
dilakukan Adriani (2009) dan Herliana 
dan Purwajati (2009) merupakan langkah 
pembuka untuk memahami kekuatan kam-
pung Bumen. Pemetaan lebih lanjut yang 
menyangkut aspek-aspek yang lain masih 

perlu dilakukan untuk mengetahui kekuatan 
kampung tersebut secara lebih utuh. Salah 
satunya adalah aspek tenure (hak bermu-
kim), yang menyangkut status lahan dan 
status penghunian kampung tersebut. Evers 
dan Korff (2000) menulis tentang lang-
kanya data status lahan dan hak bermukim 
di kampung-kampung kota Asia Tenggara. 
Secara garis besar, status penghunian per-
mukiman informal di banyak negara Dunia 
Ketiga juga masih belum terpetakan. Ini ter-
ungkap dalam tulisan Patel dan Arputham 
(2008) yang mengkritik pemerintah negara 
bagian Maharashtra (India), karena tak mel-
ibatkan aspirasi warga Dharavi (slum terbe-
sar di Asia) dalam pemetaan warga terse-
but untuk sebuah program resettlement.
 
 Pemetaan status penghunian juga 
akan membantu pemerintah dalam me-
nentukan kebijakan bidang perumahan dan 
permukiman baik di tingkat local maupun 
nasional. Selama ini penentuan angka ke-
butuhan rumah lebih banyak mengadal-
kan data populasi penduduk dan asumsi 
jumlah penghuni per satu rumah. Dengan 
mengetahui status penghunian rumah 
di kampung, akan teridentifikasi rumah-
rumah yang dihuni pemiliknya, rumah 
yang dihuni penyewa, dan rumah yang 
kosong. Data ini akan sangat membantu 
mengetahui kebutuhan (need) dan per-
mintaan (demand) rumah secara lebih riil.
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