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ABSTRACT Kampong Patuk is located within Jalan Bhayangkara 
neighbourhood and acrossed by Pasar Patuk, within Ngampilan District, 
Yogyakarta. Kampong Patuk is composed by 3 RW, and RW 7 has been 
designated as a research project. RW 7   Kampung Patuk terdiri dari 3 RW 
namun yang menjadi lokasi penelitian adalah RW 7 yang berbatasan sebelah 
utara dengan kemetiran lor, sebelah selatan dengan Jalan KS Tubun, sebelah 
barat dengan asrama polisi, sebelah timur dengan jalan Bhayangkara.  
 
Ada beberapa hal yang menjadikan kampung Patuk ini menjadi menarik untuk 
diteliti mengenai partisipasi komunitasnya antara lain di kampung Patuk ini 
terdapat pasar yaitu pasar senen, adanya pagar atau gerbang disetiap gapura 
masuk kampung, adanya gardu yang saling berdekatan, serta adanya dua etnis 
yang menyatu dalam satu komunitas (Jawa-Cina) 
 
Beberapa hal yang menjadi temuan penelitian adalah : (1) bentuk partisipasi 
yang ada di Kampung Patuk dengan biaya, tenaga, pikiran, penyediaan lahan 
dan waktu. (2) Indikator penyatu komunitas Patuk berupa fisik dan non fisik. 
Salah satu kegiatan nonfisik yang merupakan indikator penyatu komunitas patuk 
adalah kegiatan pengajian, sarasehan dan arisan, serta aktivitas ritus kehidupan. 
Bangunan fisik seperti gardu, gerbang, pasar dan MCK beserta dengan aktivitas 
saat pembuatan dan pemakaiannya juga menyatukan mereka dalam suatu 
komunitas. (3) Konsep partisipasi dalam masyarakat Patuk adalah segala usaha 
baik berupa tenaga, dana, pikiran, penyediaan lahan dan waktu yang dilakukan 
seseorang untuk kepentingan bersama maupun kepentingan individu. 
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A. PENDAHULUAN 
 
Kampung Patuk termasuk dalam kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan 
Kotamadya Yogyakarta yang berseberangan dengan Pasar Patuk. Antara 
Kampung Patuk dengan Pasar Patuk dipisahkan dengan Jalan Bhayangkara. 
Pada rumah-rumah yang berbatasan dengan Jl Bhayangkara mayoritas 
digunakan sebagai pertokoan sedangkan daerah dibelakangnya adalah 
daerah perumahan yang padat. 
 
Perumahan padat tersebut dapat diakses melewati gang yang mempunyai 
tanda khusus yaitu terdapat gapura, pintu gerbang dan ada rambu-rambu 
untuk turun dari kendaraan. Gang yang menghubungkan rumah-rumah 
tersebut tergolong sempit kira-kira selebar 1m. rumah-rumah padat tersebut 
kebanyakan terbuka tanpa pagar pembatas. Beberapa elemen fisik tersebut 
menandakan adanya suatu partisipasi dari masyarakat Patuk di dalam 
permukimannya. 
 
Beberapa fenomena temuan di lapangan yang melatarbelakangi masalah 
partisipasi di Kampung Patuk antara lain adanya gapura dan pintu gerbang 
pada gang masuk ke kampung yang disertai dengan tanda untuk turun dari 
kendaraan. Selain itu juga ada pasar harian di pinggiran rumah dan 
menggunakan sebagian jalan/gang. Fenomena adanya pasar ini juga unik 
mengingat bahwa namanya pasar senen tetapi berjualan setiap hari dan pasar 
senen ini berjarak dekat dengan pasar patuk itu sendiri. 
 
Tanda-tanda yang lain adalah pos ronda pada ujung jalan/gang dan digunakan 
juga sebagai tempat posyandu. Beberapa fenomena tersebut merupakan 
fenomena fisik di kampung Patuk. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas 
pada hal-hal fisik saja melainkan juga hal-hal lain seperti ritus kehidupan, 
arisan dan berbagai kegiatan yang lain. Latar belakang permasalahan ini 
dapat dirumuskan menjadi masalah penelitian sebagai berikut : bagaimanakah 
partisipasi masyarakat di Kampung Patuk dan bagaimanakah partisipasi 
tersebut dapat memberikan sumbangan pada pengembangan permukiman 
kota? 
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Penelitian mengenai partisipasi ini menggunakan studi literatur, wawancara 
dan observasi lapangan. Materi penelitian meliputi identifikasi keterlibatan 
masyarakat dalam mengelola lingkungannya termasuk didalamnya bangunan 
dan lingkungan yang ada di kampung Patuk. 

 
 

B. PARTISIPASI KOMUNITAS 
 
Partisipasi dalam Kamus Besar Balai Pustaka (1994) diartikan sebagai 
keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan warga masyarakat dalam suatu 
kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung yang didasari 
oleh kesadaran warga itu sendiri bukan paksaan dari pihak-pihak tertentu. 
 
Komunitas adalah kumpulan individu-individu yang memiliki semacam ciri 
pemersatu, baik berupa tempat tinggal yang sama, profesi yang sama, 
kepercayaan yang sama, kepentingan yang sama, suku bangsa yang sama 
atau bahkan nasib yang sama. Komunitas bisa memiliki ruang 
berkumpul/berkomunikasi yang nyata tetapi bisa juga bersifat virtual melalui 
dunia cyber (Sarosa, 2002) 
 
Tujuan dari pembangunan yang melibatkan masyarakat lebih pada upaya 
mengoptimalkan partisipasi masyarkat untuk mencapai pembangunan 
manusia yang berkelanjutan. Sedangkan partisipasi dapat diartikan juga 
sebagai pelibatan diri secara penuh pada suatu tekad yang telah menjadi 
kesepakatan bersama dimana setiap pihak yang terlibat atau berkepentingan 
merupakan bagian dari proses pembangunan itu sendiri. (Nugroho, 2001) 
 
Midgley (Hatmoko, 1993) mengatakan bahwa dalam konteks pembangunan 
sosial partisipasi masyarakat bukan hanya salah satu tujuan dari 
pembangunan sosial saja namun juga merupakan bagian integral dari proses 
pembangunan sosial itu sendiri. Partisipasi akan membangkitkan sense of 
community yang akan memberi makna eksistensi manusia dan melindungi 
integrasi sosial. Partisipasi bukan sekedar humanisasi birokrasi tetapi 
menekankan pada kapasitas individual dan komunitas untuk mobilisasi dan 
membantu dirinya sendiri. Ada empat kategori model partisipasi yaitu the anti 
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participatory mode, the manipulative mode, the incremental mode dan the 
participatory mode. 

 
Bakti Setiawan (Nugroho, 2001) menyatakan bahwa dalam mengevaluasi 
keberhasilan atau kegagalan pembangunan masyarakat dapat dilihat dari 3 
aspek yaitu aspek sustainability (keberlanjutan), replicability (kemungkinan 
dikembangkan di tempat lain) dan aspek dampak empowerment secara 
keseluruhan. Ketiga aspek tersebut bertujuan untuk melihat kegiatan 
pembangunan masyarakat secara keseluruhan pada suatu komunitas dengan 
tujuan kegiatan pembangunan masyarakat tersebut dapat diterapkan pada 
komunitas lain yang memiliki karakter yang hampir sama. 
 
Partisipasi masyarakat dapat dikategorikan dalam tiga pendekatan dasar yaitu 
pengambilan keputusan oleh local-elite, anggota masyarakat berperan dalam 
suatu badan atau seluruh anggota masyarakat ikut berperan dalam 
pengontrolan keputusan politis yang ikut mempengaruhi kehidupan mereka 
(Hollsteiner dalam Hatmoko dkk, 1993) 
 
Arnstein (1969) menyebutkan ada delapan tingkat partisipasi masyarakat yaitu 
kontrol masyarakat, pengarah kekuasaan, kerjasama, penentraman, 
konsultasi, pemberitahuan, perbaikan dan manipulasi. 
 
Ada 4 level partisipasi yaitu : (1) Partisipasi Sistem Token/hadiah yaitu 
dilakukan pada masyarakat yang sudah tidak berdaya, yang tidak 
memungkinkan lagi baginya untuk bekerja, (2) Partisipasi dengan 
involvement/keterlibatan, pada partisipasi jenis ini masyarakat sudah mulai 
terlibat dimana kondisi yang ada sudah lebih memungkinkan untuk menata 
permukiman yang mereka diami, (3) Partisipasi masyarakat dan pemerintah 
secara kooperatif, dan (4) masyarakat sebagai penentu peran serta (self 
decision). (Subroto, 2002) 

 
 

C. GAMBARAN KAMPUNG PATUK 
 
Kampung Patuk terletak di dekat Jalan Bhayangkara dan berseberangan 
dengan Pasar Patuk, yaitu pada kelurahan Ngampilan Kecamatan Ngampilan 
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Yogyakarta. Kampung Patuk terdiri dari 3 RW namun yang menjadi lokasi 
penelitian adalah RW 7 yang berbatasan sebelah utara dengan kemetiran lor, 
sebelah selatan dengan Jalan KS Tubun, sebelah barat dengan asrama polisi, 
sebelah timur dengan jalan Bhayangkara. Lokasi RW 7 yang dijadikan kasus 
penelitian adalah dimulai dari Pasar Senen sampai jalan KS Tubun. 

 
Ada beberapa hal yang menjadikan kampung Patuk ini menjadi menarik untuk 
diteliti mengenai partisipasi komunitasnya antara lain di kampung Patuk ini 
terdapat pasar yaitu pasar senen. Pasar ini berbentuk memanjang dan 
berbatasan langsung dengan asrama polisi dan bisa diakses melewati Jl KS 
Tubun. Hal lain yang semakin menjadikan kampung ini menarik adalah adanya 
pagar atau gerbang disetiap gapura masuk kampung, adanya gardu yang 
saling berdekatan, serta adanya dua etnis yang menyatu dalam satu 
komunitas (Jawa-Cina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb 1. Gambaran Partisipasi Fisik di kampong Patuk 
(Sumber : Observasi lapangan) 
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D. TEMUAN PARTISIPASI KOMUNITAS DI KAMPUNG PATUK 
 
Ada beberapa kegiatan di Kampung Patuk yang terkait dengan partisipasi 
masyarakat. Kegiatan yang diamati berupa kegiatan yang sifatnya sosial 
ekonomi budaya.  

 

1. Aktivitas Ekonomi 
Aktivitas ekonomi di kampung Patuk berada di sekitar Pasar Senen. Pasar 
senen adalah pasar yang terletak di Kampung Patuk dengan bentuk yang 
memanjang dan mencakup dua kampung yaitu kampung Patuk dan 
Kemetiran Lor. Para penjual yang ada di pasar Senen berjualan dengan 
cara yang bermacam-macam, ada yang berjualan di kios, ada yang 
menggelar dagangannya di lantai dan ada yang menggelar dagangannya 
di depan kios.  

 
 

 
 

 

 
 

2. berjualan di kios 

3. memakai sebagian jalan dan lahan orang lain 

Gb 2. Posisi Penjual dan  Pembeli Pasar Senen 
(Sumber : Observasi Lapangan) 

 
1. menggelar dagangan (gelaran) 

4. berjualan di dalam rumah 
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Ada beberapa pintu yang menghubungkan antara pasar dengan asrama 
polisi. Kebanyakan pembeli pada pasar ini adalah warga asrama polisi, 
warga kampung Patuk dan warga sekitarnya. Kebanyakan yang berjualan 
di pasar ini bukan warga patuk akan tetapi warga yang rumahnya 
berdekatan dengan pasar langsung membuka warung di rumahnya atau 
menggelar dagangan di dekat rumahnya. Setting rumah-rumah yang ada 
di belakang pasar dapat dibedakan menjadi dua yaitu membuat jarak 
dengan pasar dan tidak membuat jarak. Ada satu rumah di belakang pasar 
yang mempunyai halaman, dan secara langsung rumah menjadi berjarak 
dengan pasar senen. Pada halaman tersebut digunakan sebagai tempat 
parkir gratis para penjual di Pasar. 

 

 
 

 

Rumah penduduk yang 
digunakan untuk 
berjualan 

Gang Trimo 

Gang Daliyo 

Kios-kios pasar 2x2.5m 

Berjualan dengan 
menggelar dagangan 
(sebagian bertenda) 

Rumah penduduk 
dan pos ronda 

yang digunakan 
juga untuk 
berjualan 

Dagangan digelar di 
depan kios 

Gb 3. Pasar Senen 
(Sumber : Observasi lapangan) 
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Pada malam hari beberapa kios di pasar juga digunakan untuk tidur. 
Rumah-rumah tersebut ditandai dengan adanya lampu di depan rumah. 
Mereka yang tidur di kios adalah bukan warga Patuk, tetapi mereka 
berjualan dan mempunyai kios di pasar senen dan mereka juga 
memasang meteran listrik untuk memenuhi kebutuhan listriknya. 

 

2. Aktivitas Sosial 
a. Gardu/Cakruk 
Ada beberapa elemen fisik-nonfisik yang merupakan penanda adanya 
aktivitas sosial yaitu adanya gardu/cakruk, sarasehan dan arisan, pintu 
gerbang kampung, serta sumur dan MCK umum. Ada dua gardu di 
kampung Patuk yaitu gardu utara dan selatan. Gardu utara dibangun 
sekitar 15 tahun yang lalu dan gardu selatan dibangun pada tahun 90-an.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Peta Kunci 

Gardu selatan 

Gardu utara 

Gb 4. gardu/ cakruk di Kampung Patuk 
(Sumber : Observasi lapangan) 
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Gardu ini biasa disebut dengan cakruk, karena pada awal dibuatnya 
berasal dari bambu dan berbentuk panggung. Kedua gardu ini dibangun 
diatas tanah milik kampung, tetapi karena berbatasan langsung dengan 
dapur milik asrama polisi maka ketika cakruk ini akan dibangun maka 
warga meminta ijin terlebih dahulu dengan pihak asrama polisi. Gardu ini 
dahulu dipakai untuk ronda tetapi sekarang sudah beralih fungsi. Di 
kampung Patuk khususnya di RW 7 masyarakat merasa aman dan 
mereka tidak mengadakan ronda. Menurut wawancara, sepanjang malam  
di gang pada kampung Patuk ini selalu ramai dan gardu ini dipakai untuk 
mengobrol. Pada pagi hari gardu ini dipakai berjualan dan gardu sebelah 
selatan untuk mengobrol dan ada beberapa yang menggunakannya untuk 
makan. Saat malam hari gardu ini dipakai untuk mengobrol dan tidur. 
 
Gardu ini dibangun atas ide dan dengan biaya masyarakat sendiri. Status 
kepemilikan gardu ini adalah milik RW walaupun pada pelaksanaannya 
tidak semua warga RW memanfaatkannya. Kedua gardu ini diletakkan 
tepat tegak lurus dengan jalan karena selain memanfaatkan tanah 
kampung, tujuan didirikannya gardu ini juga untuk kontrol keamanan. Dari 
gardu ini dapat terlihat dengan jelas siapa saja yang masuk ke kampung 
tersebut. Pemanfaatan gardu ini sering disebabkan karena kedekatan 
lokasi saja. Gardu selatan juga difungsikan sebagai tempat kegiatan 
posyandu yang dilakukan ibu-ibu sebulan sekali. Yang membersihkan 
gardu adalah warga dengan kesadaran mereka sendiri. 

 
b. Sarasehan dan arisan 
Sarasehan adalah aktivitas yang dilakukan oleh bapak-bapak di tiap RT 
sebulan sekali dengan tujuan utama untuk membicarakan masalah atau 
ganjalan yang ada diantara mereka. Selain itu kegiatan sarasehan 
diselingi dengan arisan dan iuran sedang hasil iuran tersebut dapat 
digunakan untuk menyumbang warga ketika ada kesusahan atau hal lain.  
 
Sarasehan ini adalah salah satu kegiatan sosial yang menyatukan warga, 
mereka tidak dibedakan oleh agama, etnis maupun kedudukan. Terlihat 
antara etnis jawa dengan cina tidak ada perbedaan perlakuan, mereka 
merasa sama-sama warga Patuk dan selalu mengikuti kegiatan yang 
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dilakukan oleh warga. Sarasehan dilakukan berkeliling dari rumah yang 
satu ke rumah yang lain secara bergiliran.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Pintu gerbang masuk kampung 
Ada empat pintu masuk ke lokasi penelitian yang semuanya dilengkapi 
dengan pintu gerbang. Pintu gerbang ini dibuat tiap RT dan dimanfaatkan 
untuk mengontrol orang yang keluar dan masuk ke kampung Patuk dan 
selalu dikunci menjelang jam 12 malam. Sekarang ini gerbang hanya 
ditutup saja menjelang jam 12 malam dan pada pagi hari menjelang jam 
4.30 sudah ramai penjual yang masuk  ke kampung Patuk dengan 
membawa dagangan. Pintu gerbang ini adalah swadaya murni masyarakat 
baik berupa bahan maupun tenaga dan biaya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gb 5 . Setting kegiatan sarasehan dan arisan 
(Sumber : Observasi lapangan) 

  

Posisi saat sarasehan dan arisan : duduk melingkar 

 

  

Gb 6 . Pintu gerbang Kampung 
(Sumber : Observasi lapangan) 
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d. Sumur dan MCK umum 
Sumur dan MCk umum yang terletak di dekat gardu selatan ini dibuat 
dengan swadaya masyarakat, tetapi pada pelaksanaannya didatangkan 
tukang yang dibiayai dengan iuran dari masyarakat. Hanya pada hari 
minggu saja diadakan kerja bakti. Sumur dan MCK umum ini dibangun 
sekitar 3 tahun yang lalu dan berstatus milik RW yang dimanfaatkan oleh 
warga RW itu sendiri. Begitu pula dengan yang membersihkannya. Warga 
yang merasa ikut memakainya akan ikut membersihkannya. Kebanyakan 
warga yang memakainya adalah warga yang rumahnya berada di sekitar 
lokasi. 

 
 
 

3.   Aktivitas Budaya 
a. Pengajian dan TPA 
Ada beberapa pengajian yang dilaksanakan di RW 7 Kampung Patuk, 
semuanya berlokasi di masjid dan halaman masjid Nurul Hidayah. Masjid 
Nurul Hidayah dahulu adalah musholla pribadi milik Bp Hamad yang 
dibangun pada tahun 1958 dan terletak menyatu dengan rumah. Pada 
tahun 1977 musholla ini direhab menjadi masjid kemudian diwakafkan 
pada tahun 1983. Ada beberapa kegiatan yang diadakan di masjid antara 

 

 

 

 

Gb 7 . Sumur dan MCK umum 
(Sumber : Observasi lapangan) 
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lain pengajian mujahadah, pengajian pemuda pemudi, pengajian 
Muhammadiyah, pengajian senin-kamis dan TPA. 

 
Pengajian Mujahadah berlokasi di halaman masjid dengan menggelar 
tikar. Apabila keadaan hujan, barulah dipasang tratak. Sampai saat ini 
halaman masjid masih menjadi milik ahli waris Bp Hamad tetapi mereka 
mengijinkan halamannya dipakai untuk pengajian.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan wawancara dengan ta’mir masjid di daerah Patuk ini tidak 
terdapat warga yang berpaham NU tetapi pengajian Mujahadah (yang 
biasa dilakukan orang NU) hanya dipinjam sebagai alat da’wah saja. 
Pengajian yang lain adalah pengajian Muhammadiyah yang dilakukan 
sebulan sekali dan diadakan dalam masjid. Pengajian muda-mudi 
dilakukan setiap hari kamis malam dan yang datang adalah penduduk asli. 
Pengajian ini hampir sama dengan pengajian Mujahadah, dilakukan 
dihalaman masjid dengan menggelar tikar. Pada hari senin dan kamis ada 
pengajian khusus untuk orang yang berpuasa dan sekaligus berbuka 
puasa. Selain acara pengajian di Patuk juga ada TPA yang dilakukan di 
dalam masjid dan diajar oleh warga patuk tetapi murid-muridnya banyak 
yang berasal dari luar Patuk. 

 
b. Ritus kehidupan 
Aktivitas ritus kehidupan yang dimaksud disini adalah semua kegiatan 
yang berhubungan dengan daur kehidupan manusia mulai dari kelahiran, 
khitanan, pernikahan dan kematian. Walaupun terbagi dalam beberapa RT 

 

 

Gb 8 . Masjid untuk pengajian dan TPA 
(Sumber : Observasi lapangan) 
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dan masing-masing terpisah dengan gang namun ternyata ketika ada 
kegiatan misalnya ada kelahiran atau kematian, batas-batas RT dan gang 
sudah tidak ada lagi. Begitu pula dengan batas-batas etnis. 

 
 

E. PEMBAHASAN 
 

Kota selalu identik dengan sesuatu yang beragam, baik secara sosial, 
ekonomi maupun budaya. Ada dua etnis yang berbeda di kampung Patuk 
yaitu Jawa dan Cina. Hal yang menarik adalah berdasar hasil wawancara 
didapatkan ternyata antara orang Jawa dan Cina yang ada di Patuk bisa 
membaur dan menyatu. Pembahasan disini dimaksudkan untuk melihat 
bagaimana partisipasi yang ada di Kampung Patuk dan bagaimana 
kontribusinya dalam pengembangan permukimannya.  

 

1.   Partisipasi dalam aktivitas Ekonomi 
Berdasarkan hasil observasi ditemukan ada aktivitas yang bernilai 
ekonomi di Kampung Patuk yaitu berupa pasar yang berada di dalam 
kampung yaitu Pasar Senen. Masyarakat Patuk ikut berperan dalam 
mengembangkan pasar tersebut terbukti masyarakat patuk merupakan 
salah satu pembeli di pasar senen. Kemudian para warga yang rumahnya 
dekat dengan pasar juga memberikan peran serta yang berbeda-beda. 
Ada yang kemudian membuka warung, berjualan di pasar, meminjamkan 
terasnya untuk berjualan sampai pada penyediaan parkir gratis. 
 
Salah satu bukti partisipasi masyarakat yang paling kecil adalah dengan 
membiarkan beberapa penjual untuk berjualan di depan rumahnya. Ada 
juga penjual yang kemudian tidur di kios-kios pasar bahkan ada yang 
sampai membangun kamar di belakang kiosnya dan memasang meteran 
listrik. Sebaran masyarakat yang ikut berperan pada pasar meliputi 
keseluruhan RW 7 dengan partisipasi yang terbanyak pada rumah-rumah 
yang ada di sekitar pasar senen. Meskipun pasar senen bukan diadakan 
oleh warga Patuk tetapi dalam kelangsungannya ternyata timbul partisipasi 
dari warga sehingga sampai saat ini pasar bertambah luas dan melebar 
sampai ke depan rumah-rumah warga. 
 



NALARs Volume 3 Nomor 2 Juli 2004: 19-34 

 

32 

copyright 

2.   Partisipasi dalam aktivitas sosial 
Aktivitas sosial yang ditemui di Patuk adalah aktivitas di gardu/cakruk, 
sarasehan dan arisan, bangunan fisik pintu gerbang masuk ke kampung 
serta aktivitas di sumur dan MCK umum. Beberapa aktivitas tersebut 
menandakan adanya partisipasi masyarakat dalam bidang sosial. Baik 
aktivitas itu terjadi saat ini maupun saat pembuatannya tersebut murni 
karena dorongan dari masyarakat Patuk sendiri. Seperti adanya 
sarasehan dan arisan dilakukan dengan tujuan untuk membicarakan hal-
hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di sekitarnya dan 
arisan bukan tujuan yang utama. Pembuatan gardu/cakruk, pintu gerbang, 
sumur dan MCk mulai pada perencanaan, pembuatan sampai pada 
pemakaian dan pemeliharaan semuanya dikelola oleh warga sendiri tampa 
campur tangan dari pemerintah. Mereka membuat fasilitas tersebut karena 
mereka merasa sama-sama membutuhkannya. 

 

3.   Partisipasi dalam aktivitas kultural 
Ada beberapa aktivitas kultural yang didapatkan  dari observasi dan 
wawancara yaitu pengajian dan TPA serta aktivitas ritus kehidupan. 
Pengajian dan TPA merupakan kegiatan yang besifat keagamaan dan 
dilakukan di masjid dan halaman masjid. Sedangkan aktivitas ritus 
kehidupan meliputi beberapa hal antara lain yang berhubungan dengan 
kelahiran, khitanan, kematian dan pernikahan. Dari aktivitas budaya dapat 
ditemukan sebaran kegiatannya yang meliputi seluruh kampung Patuk, 
jadi aktivitas budaya mengikat keseluruhan komunitas Patuk. Disini tidak 
terjadi perbedaan dan pengecualian antara etnis Jawa dan Cina. 
 
Dari wawancara didapatkan ternyata dalam hal aktivitas yang ada 
hubungannya dengan kultural, keseluruhan warga ikut berperan serta. 
Dimulai dengan pengajian dan TPA, ada seorang warga yang selalu 
menyediakan halaman rumahnya untuk berbagai kegiatan pengajian 
selama bertahun-tahun. Di kampung Patuk memang jarang terdapat 
halaman yang luas yang biasa digunakan untuk berkumpul warga. 
Kemudian warga yang lain ikut berpartisipasi minimal dengan menghadiri 
pengajian tersebut. Beberapa kegiatan sekkian lama dan sekarang lebih 
berkembang. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa ada dukungan dari warga 
sekitar. 
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4.   Kontribusi partisipasi pada pengembangan permukiman 
Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, partisipasi 
yang ada di kampung Patuk lebih banyak berasal dari komunitas itu sendiri 
daripada pihak luar. Beberapa kegiatan yang merupakan wujud partisipasi 
terutama kegiatan sosial-kultural dimulai dari perencanaan sampai pada 
pelaksanaan serta pemeliharaan dikerjakan sendiri oleh warga. Misalnya 
pada pembuatan pintu gerbang, lebih didorong oleh keinginan warga 
untuk mengamankan daerahnya dari kerusuhan dan dari masuknya warga 
kampung lain. Contoh lain adalah pembuatan gardu/cakruk. Pada awalnya 
berbentuk panggung dan berasal dari bahan bambu karena itulah disebut 
cakruk. Pada perkembangannya, cakruk ini dibangun menjadi bangunan 
permanen. Dari mulai pembuatan sampai pada pemeliharaan dikelola 
sendiri oleh warga. Semakin bertambah baiknya fasilitas yang ada di 
kampung menunjukkan bahwa partisipasi yang ada semakin berhasil. 
 
Partisipasi yang ada di komunitas Patuk berdampak positif pada 
pengembangan fisik permukimannya. Beberapa kegiatan partisipasi 
membutuhkan ruang sebagai wadah kegiatannya. Misalnya saat terjadi 
kerusuhan pada tahun 1997, warga merasa perlu untuk melindungi 
daerahnya dari masuknya orang lain. Kemudian berdasarkan pemikiran 
tersebut maka dibuatlah pintu gerbang masuk tiap gang. Saat dirasa perlu 
adanya ronda untuk menjaga keamanan, dibuatlah cakruk yang kemudian 
pada perkembangannya setelah ronda tidak jalan lagi, gardu tersebut 
tetap dipakai untuk mengobrol. Walaupun ada pergeseran fungsi, ternyata 
ada satu inti yang dapat dipegang yaitu gardu tersebut merupakan alat 
kontrol keamanan masyarakat. 

 
 

F. KESIMPULAN 
 
Ada beberapa kesimpulan yang didapatkan dari penelitian mengenai 
partisipasi komunitas patuk dalam pengembangan permukiman kota di 
kampung Patuk Yogyakarta. 
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Bentuk partisipasi yang ada di Kampung Patuk bermacam-macam. Ada yang 
berpartisipasi dengan biaya, tenaga, pikiran, penyediaan lahan sampai pada 
waktu. Partisipasi waktu artinya adalah dengan menyempatkan menghadiri 
setiap ada kegiatan atau ikut berperan secara aktif dalam setiap kegiatan. 

 
Indikator penyatu komunitas Patuk berupa fisik dan non fisik. Salah satu 
kegiatan nonfisik yang merupakan indikator penyatu komunitas patuk adalah 
kegiatan pengajian, sarasehan dan arisan, serta aktivitas ritus kehidupan. 
Bangunan fisik seperti gardu, gerbang, pasar dan MCK beserta dengan 
aktivitas saat pembuatan dan pemakaiannya juga menyatukan mereka dalam 
suatu komunitas. 

 
Konsep partisipasi dalam masyarakat Patuk adalah segala usaha baik 
berupa tenaga, dana, pikiran, penyediaan lahan dan waktu yang dilakukan 
seseorang untuk kepentingan bersama maupun kepentingan individu. 
Walaupun pada pelaksanaannya ada beberapa bangunan fisik yang 
dibangun dengan mendatangkan tenaga ahli tetapi pada tataran pemikiran 
dan biaya berasal murni dari warga masyarakat sendiri. 
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