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ABSTRAK 

Anna Sri Astuti. 2019. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. Universitas Brawijaya Malang. Konstruksi Pengetahuan Warga Atas 

Tempat Tinggalnya yang Menjadi Kampung Wisata Tematik “Kampung 

Putih” di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam, Kecamatan Klojen, Kota 

Malang. Pembimbing: Genta Mahardhika Rozalinna, S.Sos.,MA. 

 

Besarnya arus urbanisasi di perkotaan mendorong tingginya kebutuhan ruang 

untuk bermukim. Tidak tersedianya daya dukung lingkungan kota dalam 

merespon pertumbuhan penduduk tersebut membuat hadirnya pemukiman tidak 

terencana yang disebut sebagai Kampung Kota. Kampung Wisata Tematik 

merupakan program Pemerintah Kota Malang untuk mensiasati permasalahan 

mengenai Kampung Kota tersebut. Salah satu pemukiman yang terlibat dalam 

program tersebut adalah pemukiman di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam yang 

kini disebut sebagai Kampung Putih. Kampung Putih hadir diinisiasi oleh 

Pemerintah Kota Malang dengan menggandeng CSR dari PT. Indana karena 

positifnya respon masyarakat luas terhadap kampung wisata tematik yang telah 

telah lebih dulu hadir. Bagi warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam, hal ini 

merupakan sebuah pengalaman berbeda terlebih selama ini lingkungan mereka 

yang merupakan lahan ilegal (squatter area). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis konstruksi pengetahuan warga atas tempat 

tinggalnya yang menjadi kampung wisata tematik “Kampung Putih” di Jalan 

Jaksa Agung Suprapto Dalam, Kecamatan Klojen, Kota Malang. 

Penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Sosial Berger yang dianalisis melalui 

tiga momen dialektis, yaitu; eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi. 

Metode yang digunakan adalah Kualitatif Fenomenologi. Teknik penentuan 

informan adalah dengan snowball sampling. Adapun teknik pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data menggunakan 

model Van Kaam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konstruksi pengetahuan 

warga Kampung Putih berbeda-beda pada tiap individu tergantung pada cara 

mereka memahami tiga momen dialektis Berger tersebut. Hal ini dikarenakan 

warga memiliki pengetahuan serta pengalaman masing-masing untuk menanggapi 

kenyataan secara sadar. Di mana pengalaman serta pengetahuan tersebut mereka 

hadapi selama bertempat tinggal di Kampung Putih. 

Kata Kunci: Kampung Kota, Kampung Wisata Tematik, Konstruksi Pengetahuan 
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ABSTRACT 

Anna Sri Astuti. 2019. Department of Sociology. Faculty of Social Science 

and Political Science. Brawijaya University Malang. Construction of 

Citizens' Knowledge of the Place of Residence That Becomes the "Kampung 

Putih" Thematic Tourism Village on Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam, 

Klojen District, Malang City. Advisor: Genta Mahardhika Rozalinna, S.Sos., 

MA. 
  
 

The large flow of urbanization in urban areas has encouraged the need for space to 

settle. The unavailability of carrying capacity of the city environment in response 

to population growth makes the presence of unplanned settlements referred to as 

Kampung Kota. The Thematic Tourism Village is a program of the Malang City 

Government to anticipate the problems regarding the Kampung Kota. One of the 

settlements involved in the program is the settlement on Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam, which is now referred to as Kampung Putih. Kampung Putih was 

initiated by the Malang City Government by cooperating with CSR from PT. 

Indana because of the positive response of the wider community to thematic 

tourist villages that have already been present. For the people of Jalan Jaksa 

Agung Suprapto Dalam, this is a different experience especially during their time 

as asquatter area. This study aims to find out and analyze the construction of 

people's knowledge of their place of residence which is a thematic tourist village 

"Kampung Putih" on Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam, Klojen District, Malang 

City. 

This study uses the theory of Berger's Social Construction which is analyzed 

through three dialectical moments, namely; externalization, objectification, and 

internalization. The method used is Qualitative Phenomenology. The informant 

determination technique is by snowball sampling. The data collection techniques 

through observation, interviews, and documentation and data analysis using the 

Van Kaam model. The results of this study indicate that the construction of the 

knowledge of Kampung Putih residents varies for each individual depending on 

how they understand the Berger's three dialectical moments. This is because 

citizens have the knowledge and experience of each to consciously respond to 

reality. Where they faced their experiences and knowledge while living in 

Kampung Putih. 

Keywords: Kampung Kota, Kampung Thematic Tourism, Construction of 

Knowledge 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Besarnya arus urbanisasi di perkotaan mendorong tingginya pula kebutuhan 

ruang untuk bermukim. Urbanisasi merupakan proses berkembangnya suatu 

wilayah menjadi kota atau proses pengkotaan suatu wilayah (Darmajanti & 

Starlita, 2012). Selain itu, urbanisasi dapat pula diartikan sebagai perpindahan 

penduduk dari desa ke kota (migrasi). Tidak tersedianya daya dukung lingkungan 

kota dalam merespon perpindahan penduduk yang tersebut meningkat tersebut 

membuat hadirnya pemukiman tidak terencana yang disebut sebagai Kampung 

Kota. 

Kampung Kota merupakan pemukiman yang tumbuh di kawasan perkotaan 

tanpa infrastuktur dan jaringan ekonomi kota. Dalam kamus tata ruang, Kampung 

Kota merupakan bagian dari kota, berupa kelompok perumahan, memiliki 

penduduk yang tinggi, kurang sarana dan prasarana, tidak terdapat luasan tertentu, 

serta merupakan perumahan yang dibangun secara tidak formal (squatter) 

(Nursyahbani & Pigawati, 2015). Hadirnya Kampung Kota sebagai akibat dari 

urbanisasi, tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, melainkan pada kondisi 

lingkungan dan sosial. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berurbanisasi, namun 

belum memiliki tempat tujuan memaksa mereka untuk membangun rumah secara 

mandiri tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan segala keterbatasan yang ada. 

Kondisi ini pula yang akhirnya membuat pemukiman tersebut terkesan kumuh 

(slum). 
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Slum area ialah kawasan pemukiman yang secara fisik memiliki karakteristik 

kondisi lingkungan tidak sehat. Hal tersebut muncul sebagai akibat dari 

ketidakmampuan daya dukung lingkungan untuk mengatasi aktivitas masyarakat 

yang berlangsung di sana (Hariyanto, 2010). Menurut Rofiana (2015) peningkatan 

jumlah bangunan tersebut disebabkan karena tingginya arus urbanisasi, tetapi 

tidak diiringi dengan pendidikan maupun keterampilan. Selain mereka merupakan 

komunitas yang rendah secara ekonomi, mereka juga seringkali menghadapi 

eksklusifisme dari masyarakat sekitar serta akses yang terbatas terhadap 

pelayanan sosial dan administrasi publik (Hariyanto, 2010). Hal ini 

mengakibatkan mereka terlantar sehingga akhirnya membangun rumah 

sembarangan dengan bahan seadanya.  

Umumnya mereka memiliki ciri sebagai kawasan yang memiliki kondisi 

lingkungan kotor, penduduk padat, dan juga sanitasi buruk. Selain karena 

terbatasnya akses terhadap fasilitas yang mereka butuhkan, ini berkaitan pula 

dengan pengetahuan masyarakat yang sebelumnya telah terbentuk. Pengetahuan 

ini terus menerus berulang dan diinternalisasi oleh masyarakat tersebut. Hal 

mendasar dan sering dijumpai adalah perilaku dalam memanfaatkan lingkungan 

tempat tinggal. Tidak dipungkiri, persoalan-persoalan seperti sanitasi buruk dan 

masalah kesehatan bermula pada perilaku individu di dalamnya. Pada konteks 

Kampung Kota perilaku ini dapat dengan cepat berubah menjadi perilaku 

komunitas. Kondisi ini mengingat kawasan mereka yang padat penduduk dan 

sebagian besar bermukim atas persamaan latar belakang.  

Perilaku yang kerap dijumpai adalah membuang sampah sembarangan pada 

titik-titik terdekat. Misalnya saja pada mereka yang bertempat tinggal di bantaran 
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sungai. Biasanya sungai merupakan media yang seringkali dipilih sebagai 

pembuangan akhir sampah-sampah mereka. Sementara di sisi lain mereka juga 

memanfaatkan air sungai sebagai penyambung hidup mereka untuk melakukan 

aktivitas sehari-sehari seperti mandi, mencuci ataupun buang air.  

Kondisi tersebut menjadi dilematis ketika ketidakmampuan daya dukung 

lingkungan bertemu dengan perilaku terhadap ekologi sedemikian adanya. 

Kehadiran masyarakat Kampung Kota bukanlah semata-semata penyakit di 

masyarakat perkotaan. Kehadiran mereka dapat diartikan sebagai respon atas 

upaya pemenuhan kebutuhan papan dan kebutuhan ekonomi di tengah arus 

pembangunan yang berpusat di kota-kota.  

Malang merupakan salah satu kota dengan Kampung Kota yang cukup 

banyak. Wilayah yang banyak ditempati oleh masyarakat ini ialah sepanjang 

Sungai Brantas serta jalur rel kereta api. Di Kecamatan Klojen tepatnya di Jalan 

Jaksa Agung Suprapto Dalam terdapat salah satu Kampung Kota. Lokasinya 

berada tepat di bawah jembatan dekat RSUD Syaiful Anwar.  

Pemukiman ini merupakan salah satu dari deretan Kampung Kota yang 

mendirikan bangunan di bantaran sungai. Mengingat jarak mereka yang kurang 

dari 15 meter dan menyalahi aturan penetapan garis sempadan sungai, maka 

tempat tinggal mereka bukanlah pemukiman yang diperuntukan untuk dijadikan 

pemukiman. Untuk itu mereka tidak memiliki IMB serta sertifikat kepemilikan 

lahan. Hal ini membuat mereka beberapa kali harus berhadapan dengan wacana 

penggusuran. Sampai beberapa tahun lalu Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam 

sering kali mendapat wacana penggusuran dari Pemerintah Kota Malang. Saat ini 
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wacana tersebut memang sudah lama tidak lagi ada, namun ketakutan tetap 

mereka rasakan mengingat tanah tersebut bukanlah hak milik mereka.  

Lokasi mereka yang berdampingan dengan Sungai Brantas juga membuat 

warga di sana memiliki kebiasaan membuang sampah langsung ke aliran sungai. 

Hal tersebut diakui pula oleh Pak GD, mantan Ketua RW di Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam. Kondisi ini tidak terlepas dari kesulitan mereka untuk mencari 

lahan pembuangan sampah dikarenakan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam 

tidak tersedia tempat pembuangan sampah. Pemilihan aliran sungai sebagai 

tempat pembuangan akhir dirasa tepat mengingat arus sungai akan 

menghanyutkan sampah mereka.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Malang 

telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. Misalnya 

saja untuk daerah sepanjang aliran sungai, yaitu tertuang pada Pasal 17 ayat (2) 

yang berbunyi “Mengembangkan kawasan perumahan dengan menerapkan pola 

pembangunan hunian berimbang berbasis pada konservasi air yang berwawasan 

lingkungan.”.  

Penataan tersebut dinyatakan pula pada pasal 48, yaitu; 1. Secara bertahap 

memindahkan bangunan pada wilayah sempadan sungai yang dinyatakan sebagai 

daerah yang rawan bencana, ke sub wilayah Malang Timur dan Tenggara; 

2.Mengadakan penataan lingkungan permukiman atau peremajaan lingkungan 

permukiman dengan pola membangun tanpa menggusur terhadap kawasan 

permukiman yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana; 3. 
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Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota 

terhadap kawasan permukiman yang berada di wilayah luar dari sempadan sungai. 

Di tahun 2017, Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam masuk dalam program 

kampung wisata tematik yang diinisiasi Pemerintah Kota Malang (Pemkot 

Malang). Program ini merupakan solusi yang diberikan Pemkot Malang atas 

permasalahan Kampung Kota dengan menatanya sebagai kampung wisata. Secara 

kasat mata, kampung wisata tematik telah mengubah citra Kampung Kota menjadi 

wajah baru yang indah dilihat.  

Jumlah kampung wisata tematik di Kota Malang pun terus mengalami 

peningkatan. Berdasarkan data dari 57 kelurahan, ada 71 kampung wisata tematik. 

56 masih mengaharapkan pendampingan perguruan tinggi maupun asosiasi, 

sementara 15 lainnya sudah mandiri (Bappeda, 2016). Beberapa kampung wisata 

tematik yang telah berjalan menjadi kampung wisata di antaranya ialah Kampung 

Jodipan dan Kampung Tridi. Sementara Kampung Putih merupakan kampung 

wisata tematik yang masih dalam proses pengembangan menjadi kampung wisata. 

Ketiga kampung wisata tersebut memiliki kesamaan berupa latar historis yang 

merupakan Kampung Kota. 

Pada tulisan ini, penulis berfokus pada Kampung Putih. Apabila Kampung 

Jodipan lahir karena sebuah proyek mahasiswa ataupun Kampung Tridi yang 

hadir atas keinginan warga di sana yang berupaya membuat lingkungannya lebih 

indah, maka berbeda halnya dengan Kampung Putih. Kampung ini diinisiasi 

Pemkot Malang atas positifnya respon warga akan kehadiran kampung wisata 

yang telah mendahului tersebut.  
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Semua bermula ketika semakin baiknya kampung wisata tematik di mata 

masyarakat. Saat itu yang menjadi percontohan adalah Kampung Jodipan. Pemkot 

mendatangi Kampung Putih dan menemui Pak RW. Tujuannya adalah 

mendiskusikan tentang pembentukan kawasan mereka menjadi kampung wisata. 

Kebingungan terjadi ketika penetapan ciri khas kampung mereka nantinya. 

Mengingat bahwa kampung wisata tematik selalu memiliki ciri khas masing-

masing, seperti halnya Kampung Jodipan dengan cat warna-warninya ataupun 

Kampung Tridi dengan lukisan 3D, maka akhirnya tercetuslah konsep warna putih 

dengan makna untuk membuat kawasan terlihat lebih bersih. Hal itulah yang 

kemudian membuat nama pemukiman tersebut menjadi Kampung Putih. 

Sebelum proses pengecatan rumah-rumah warga menjadi putih, Pak RW 

sempat mensosialisasikannya dengan warga. Saat itu ada beberapa warga yang 

tidak setuju. Namun, setelah menjalankan proses negosiasi akhirnya mereka tetap 

menyetujuinnya. Pemkot Malang akhirnya menggandeng CSR PT. Indana untuk 

turut andil dalam prosesnya. Bantuan yang diberikan adalah berupa cat warna 

putih, hijau, dan abu-abu serta tukang untuk mengecat rumah-rumah warga. 

Setelah proses pengecatan selesai, Kampung Putih segera diresmikan Pemkot 

Malang. Rampungnya pengecatan tersebut, ternyata selesai pula pendampingan 

Pemkot Malang untuk Kampung Putih sementara waktu. Kampung tersebut 

dibiarkan untuk bisa mandiri bersaing dengan kampung-kampung lain. Warga di 

sana menyadari bahwa mereka belum sepenuhnya siap untuk menjadi kampung 

wisata. Kendati demikian, mereka mencoba siap dengan mengubahnya dimulai 

dari pola perilaku. 
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Menurut pemaparan Pak GR selaku Ketua RW saat ini, mengubah perilaku 

warga tidaklah mudah, apalagi perihal membuang sampah ke sungai. Ia 

menyadari bahwa perilaku tersebut sulit diubah lantaran warga cenderung akan 

menirukan perilaku tetangganya. Meskipun sulit, saat ini mereka lambat laun 

mulai bisa mengubahnya. Beberapa solusinya seperti membuang sampah di 

Paguyuban PKL Kampung Putih dan membentuk Bank Sampah. Pak RW sendiri 

selalu berupaya mengingatkan bahwa perilaku yang berubah tersebut selain 

bermanfaat bagi ekosistem alam, juga diharapkan dapat cepat mendorong 

terlaksananya Kampung Putih sebagai kampung wisata dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi warga di kampung tersebut pula. 

Apa yang terjadi di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam merupakan fenomena 

berstransformasinya suatu pemukiman yang sebelumnya merupakan Kampung 

Kota menjadi kampung wisata tematik. Penelitian mengenai transformasi hunian 

melalui konsep perubahan tatanan budaya (cultural order) juga pernah ditulis oleh 

(Sesotyaningsih, Pratiwi, & Setyono, 2015). Pada tulisannya, mereka 

mengkomparasi dua permukiman yaitu, Bang Bua yang berada di Thailand dan 

Kampung Naga di Indonesia. Melalui konsep perubahan tatanan budaya, 

ditemukan bahwa sebuah keberlanjutan suatu pemukiman sangat besar 

dipengaruhi oleh tatanan budaya yang ada di wilayah tersebut. perubahan seperti 

pola pikir, cara pandang, perubahan perilaku masyarakat, maupun kesepatan-

kesepakatan menjadi komponen penting dalam mengatur keseimbangan di dalam 

suatu permukiman.  

Penelitian tersebut serupa dengan apa yang terjadi di Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam. Dengan bertransformasinya Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam 
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menjadi Kampung Putih, banyak hal yang ikut bergeser pula. Hal-hal yang 

bersifat implisit tersebut merupakan serangkaian pengetahuan bersama yang 

dimiliki warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam. Menurut Hermana (dalam 

Puspitasari,2009) pengetahuan lokal (local wisdom) dapat diartikan sebagai 

pengetahuan setempat, pandangan hidup, serta strategi yang berwujud aktivitas 

masyarakat lokal (adat, agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi 

sosial, bahasa, komunikasi dan kesenian) dalam menjawab berbagai masalah 

untuk mempertahankan atau mengembangkan kebutuhan mereka dengan 

memperhatikan ekosistem serta sumberdaya manusia di sana pula. 

Berdasarkan uraian di atas, program kampung wisata tematik oleh Pemerintah 

Kota Malang merupakan sebuah pengalaman baru dan berbeda bagi warga Jalan 

Jaksa Agung Suprapto. Selama ini kehadiran mereka bukanlah sesuatu yang 

direncanakan dan diharapkan oleh Pemerintah Kota Malang, namun saat ini 

mereka justru menjadi perhatian melalui dijadikannya kampung wisata tematik. 

Pengalaman yang baru ini pada akhirnya bekaitan pula dengan peraturan-

peraturan yang semakin ditekankan untuk menjaga lingkungan agar pemukiman 

tersebut menarik bagi wisatawan, mengingat selama ini mereka memiliki 

kebiasaan membuang sampah ke sungai. 

Untuk itu penulis ingin mengetahui proses pemaknaan warga Jalan Jaksa 

Agung Suprapto terhadap tempat tinggalnya yang kini dijadikan kampung wisata 

tematik. Teori konstruksi sosial milik Berger nantinya akan menjadi pisau analisis 

dalam melihat pemaknaan warga Jalan Jaksa Agung Suprapto. Hal ini 

dikarenakan teori tersebut beranggapan bahwa kenyataan dibangun secara sosial, 
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di mana untuk memahaminya penting untuk melihat kenyataan dan pengetahuan 

di dalamnya.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan menjadi “Bagaimana proses pemaknaan warga 

Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam terhadap tempat tinggalnya yang dijadikan 

kampung wisata tematik Kampung Putih?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini atas rumusan masalah 

tersebut adalah mengetahui dan menganalisis mengenai proses pemaknaan warga 

Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam terhadap tempat tinggalnya yang dijadikan 

kampung wisata tematik  Kampung Putih, 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Sebagai referensi kajian dalam bidang sosiologi baik bagi akademisi 

maupun khalayak umum. 

1.4.2  Manfaat Praktis  

 Memberikan penjelasan pada warga Jalan Jaksa Agung Suprapto terkait 

makna ‘Kampung Putih’ di tempat tinggalnya. 

 Memberikan gambaran bagi instansi terkait seperti Dinas Perumahan dan 

Permukiman serta Dinas Pariwisata sebagai acuan dalam melakukan 

penataan permukiman di perkotaan kedepannya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian ini tentu tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya 

yang penulis jadikan bahan acuan. Penelitian tersebut yaitu milik Sesotyaningtyas, 

dkk (2015) dan Khusairi, dkk (2017). Adapun pemilihan literatur tersebut 

dikarenakan keduanya membahas mengenai masyarakat Kampung Kota dalam 

memahami lingkungannya melalui pengetahuan setempat serta perilaku mereka 

dalam memperlakukan tempat tinggalnya. 

 Dalam penelitiannya, Sesotyaningtyas, dkk (2015) membahas mengenai 

perubahan tatanan budaya masyarakat yang terjadi pada kawasan permukiman 

kumuh Bang Bua, Thailand dan kawasan permukiman adar Kampung Naga, 

Indonesia ternyata mampu mempengaruhi timbulnya transformasi hunian. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data 

berupa observasi dan wawancara. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 

tokoh-tokoh masyarakat, para tetua dan juga masyarakat di Bang Bua dan 

Kampung Naga. Pengambilan sampel responden dilakukan selama survei diambil 

secara random pada setiap kawasan permukiman yang terdapat di lokasi 

penelitian. Konsep yang digunakan untuk menganalisis adalah konsep perubahan 

tatanan budaya (cultural order) milik Habraken (1998).  

 Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa transformasi hunian dapat 

diamati melalui konsep perubahan tatanan budaya (cultural order). Fenomena 

transformasi hunian yang terjadi di Bang Bua dan Kampung Naga mempunyai 

persamaan dan perbedaan dalam beberapa hal, sebagai penyebabnya. Beberapa 
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indikator pemicu timbulnya fenomena transformasi pada kedua kawasan tersebut 

ialah berupa perubahan pola pikir, cara pandang, perilaku masyarakat, hingga 

timbulnya kesepakatan-kesepakatan diantara masyarakat (Sesotyaningsih, dkk, 

2015). 

 Fenomena transformasi hunian di kedua lokasi tersebut memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaan di antara keduanya adalah bahwa adanya 

penambahan ruang pada hunian penduduk. Sementara perbedaannya ialah pada 

permukiman Kampung Naga tidak terdapat transfromasi permukiman, baik dalam 

pola permukiman maupun material tempat tinggal yang digunakan. Hal ini 

dikarenakan adanya tradisi serta kepercayaan yang kuat di dalam masyarakat 

Kampung Naga sebagai kampung adat untuk tidak mengubah material hunian 

maupun pola permukiannya. Lain halnya dengan yang terjadi di Bang Bua, bahwa 

telah terjadi transformasi pola permukiman yang cukup signifikan dari kondisi 

kumuh menjadi layak huni dan sehat (Sesotyaningsih, dkk, 2015). 

 Hal yang menjadi menarik antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sedang dilakukan adalah bahwa komparasi yang dilakukan di dua lokasi 

berbeda oleh Sesotyaningsih,dkk terjadi di satu lokasi, yaitu Kampung Putih.  

Bang Bua, Thailand merupakan permukiman kumuh di sekitar kanal Bang Bua 

yang telah berhasil ditata oleh Community Organizations Development Institute 

(CODI) melalui Progam Baan Mankong pada tahun 2004. Program tersebut 

menyalurkan dana pemerintah dalam bentuk subsidi insfrastruktur dan pinjaman 

lunak perumahan secara langsung kepada masyarakat miskin agar mereka dapat 

melaksanakan berbagai upaya perbaikan lingkungan perumahan secara mandiri. 

Melalui program tersebut, kini pemukiman Bang Bua menjadi lebih tertata dan 
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bersih serta tersedia infrastruktur dasar dan fasilitas publik yang memadai 

(Sesotyaningsih, dkk, 2015). 

 Sementara Kampung Naga yang merupakan kawasan permukiman adat 

dengan penghuninya yang masih memegang adat istiadat peninggalan leluhur, 

yaitu adat Sunda. Salah satu adat yang masih dipercaya dan dipatuhi adalah 

mengenai pantangan atau pamali mengenai tata cara membangun rumah, bentuk, 

letak, arah rumah dan sebagainya. Namun semenjak wisata mulai hadir di 

kampung tersebut kini pantangan tersebut mulai dipertimbangkan kembali. Hal 

tersebut terlihat dari mulai berubahnya bentuk dan pembagian ruang di beberapa 

rumah penduduk. Kondisi tersebut merupakan suatu bentuk respon masyarakat 

yang berkeinginan untuk menyediakan berbagai kebutuhan bagi wisatawan. Selain 

perubahan pada bentuk fisik, perubahan perilaku juga terjadi yaitu kini lebih 

terbuka dengan kedatangan masyarakat umum atau wisatawan. 

 Jika dilihat berdasarkan uraian di atas, Kampung Putih yang notabene 

Kampung Kota merupakan sebuah bentuk cerminan kondiri Bang Bua di awal 

sebelum bertransformasi. Adapun hal-hal yang membuat perubahan perilaku 

maupun strategi di Kampung Putih ialah dikarenakan pencanangan kawasan 

mereka menjadi kawasan wisata. Hal ini serupa dengan yang terjadi di Kampung 

Naga. Meskipun penulis belum mengetahui secara pasti yang melatarbelakangi 

wisatawan hadir ke dalam Kampung Naga. 

 Selanjutnya adalah penelitian Khusairi, dkk (2017) mengenai sense of 

community (SOC) dan partisipasi warga kampung wisata Jodipan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan SOC dengan partisipasi warga 

pada Kampung Wisata Jodipan, Malang, Jawa Timur. Metode yang digunakan 
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yaitu kuantitatif korelasional dengan jumlah subjek 186 warga. Teknik sampel 

pada penelitian ini adalah kuota sampling.  

 Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara 

sense of community dengan partisipasi warga, artinya bahwa hipotesa peneliti 

tidak diterima. Tidak adanya keterkaitan tersebut dapat diamati dari tingkatan 

status sosial ekonomi warga yang cenderung menengah kebawah. Warga 

cenderung akan ikut berpartisipasi ketika ada faktor dorongan dari pihak luar 

seperti diberikan sumbangan materi. Meskipun demikian, lamanya tempat tinggal 

merupakan faktor yang menunjukan adanya hubungan antara sense of community 

dengan partisipasi. Hasilnya menunjukan bahwa warga pribumi (warga yang 

menetap dari awal terbentuknya kampung yang cenderung memiliki nilai, tradisi 

dan kebiasaan yang sama) memiliki sense of community yang lebih kuat 

dibandingkan pendatang. 

Kondisi tersebut bertolak belakang pula dengan teori yang ia gunakan 

yaitu milik Hall, Kirkpatrick dan Mitchell (2005) yang menjelaskan adanya 

keterkaitan antara sense of community dengan partisipasi warga di lingkungan 

masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan temuan penelitian 

yang ia lakukan dengan penelitian yang ia jadikan acuan adalah berkaitan dengan 

jenis skala yang kurang ideal, sehingga data yang diperoleh kurang representatif 

pula (Khusairi,dkk, 2017). Adapun kelemahan penelitian tersebut seperti apa yang 

dipaparkan oleh Khusairini (2017) bahwa peneliti hanya mengumpulkan data 

berdasarkan skala dan tidak memperdalam dengan metode pengukuran lainnya, 

seperti: wawancara dan observasi yang lebih terstruktur dan sistematis. 
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Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian tersebut yaitu pada lokasi 

yang dipilih. Lokasi tersebut sama-sama berada di Malang dan merupakan 

Kampung Kota, meskipun lokasi Kampung Kota yang dipilih berbeda. Lokasi 

penelitian tersebut berada di Kampung Jodipan sementara penelitian ini berada di 

Kampung Putih. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih terfokus 

pada hubungan sense of community dengan masyarakat Jodipan ketika Jodipan 

telah menjadi kampung wisata. Berbeda dengan penelitian ini yang tidak 

melepaskan identitas asli Kampung Putih yang notabene merupakan Kampung 

Kota sebelum bertransformasi menjadi kampung wisata.  

Kelebihan penelitian saat ini dibandingkan penelitian terdahulu yang 

pertama ialah penelitian ini melihat transformasi hunian yang terjadi tidak hanya 

berdasarkan ciri fisik saja, melainkan lebih mendalam pada pengetahuan dan 

kesadaran subjek dalam memaknai Kampung Putih sebagai rumah mereka yang 

merupakan Kampung Kota dan kini berubah menjadi kampung wisata tematik. 

Sementara untuk penelitian terdahulu yang kedua, penelitian ini memiliki 

kelebihan berupa metode pengukuran yang lebih beragam seperti wawancara dan 

observasi. Hal tersebutlah yang tidak dilakukan pada penelitian sebelumnya 

bahwa pengukuran hanya sebatas pada pengukuran skala. 

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Sesotyaningtyas, dkk 

(2015) 

Khusairi, dkk 

(2017) 

Anna Sri Astuti 

(2019) 

Judul Transformasi Hunian 

dengan Perspektif 

Spasial dan Budaya: 

Komparasi 

Sense of 

Community dan 

Partisipasi Warga 

Kampung Wisata 

 

Konstruksi 

Pengetahuan 

Warga Atas 

Tempat 

Tinggalnya yang 

Menjadi Kampung 
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Permukiman Kumuh 

Bang Bua, Thailand 

dan Kampung Naga, 

Indonesia 

Jodipan Wisata Tematik 

“Kampung Putih” 

di Jalan Jaksa 

Agung Suprapto 

Dalam, 

Kecamatan 

Klojen, Kota 

Malang 

 

Teori/Konsep Konsep perubahan 

tatanan budaya 

(cultural order) milik 

Habraken (1998). 

Konsep Sense of 

Community dan 

Konsep 

Partisipasi  

Teori Konstruksi 

Sosial, Peter L. 

Berger 

Metode dan 

Pendekatan  

Kualitatif  Kuantitatif 

Korelasional 

Kualitatif 

Fenomenologi 

Persamaan Melihat Kampung Kota (adapula yang menyebut sebagai 

squatter/slum area) yang bertransformasi menjadi kampung 

wisata. 

Perbedaan Lebih fokus pada 

perubahan tatanan 

budaya yang terjadi 

lokasi penelitian 

dengan melihat 

perubahan pola pikir, 

cara pandang, 

perilaku, dan adanya 

kesepakatan di antara 

masyarakat. 

lebih terfokus 

pada hubungan 

sense of 

community yang 

terbangun pada 

masyarakat 

pemukiman 

penelitian, ketika 

pemukiman 

tesebut telah 

menjadi kampung 

wisata. 

Terfokus pada 

pengetahuan dan 

kenyataan  yang 

dimiliki warga 

Kampung Putih 

selama tempat 

tinggalnya 

menjadi kampung 

wisata. Salah 

satunya dilihat 

melalui 

pengalaman dan 

kebiasaan mereka. 
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Hasil Menunjukan bahwa 

transformasi hunian 

dapat diamati melalui 

konsep perubahan 

tatanan budaya 

(cultural order). 

Faktor-fator yang 

memicu adanya 

perubahan tatanan 

budaya tersebut 

adalah perubahan 

pola pikir, cara 

pandang, perilaku, 

dan adanya 

kesepakatan di antara 

masyarakat. 

Tidak adanya 

hubungan SOC 

(Sense of 

Community) 

dengan partisipasi 

warga  

Menunjukan 

bahwa konstruksi 

sosial yang 

terbangun pada 

warga Kampung 

Putih dapat 

dianalisis melalui 

3 dialektika 

Berger, yaitu 

eksternalisasi, 

obyektifikasi, dan 

internalisasi.  

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2019 

2.2 Landasan Teori 

Penelitian ini menggunakan Teori konstruksi sosial (social construction) 

Berger dan Luckmann. Teori tersebut beranggapan bahwa kenyataan dibangun 

secara sosial, di mana untuk memahaminnya penting untuk melihat kenyataan dan 

pengetahuan di dalamnya. Kenyataan merupakan suatu kualitas yang terdapat 

dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan (being)-nya sendiri. 

Sementara pengetahuan ialah kepastian bahwa fenomena-fenomena tersebut nyata 

(real) serta memiliki karakteristik yang spesifik. Berger dan Luckmann 

mendasarkan pengetahuannya dalam dunia kehidupan sehari-hari masyarakat 

sebagai sebuah kenyataan (Manuaba, 2008). Oleh sebab sosiologi pengetahuan 

harus mampu melihat tidak hanya “pengetahuan” saja tapi juga proses bagaimana 
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tiap perangkat “pengetahuan” (body of “knowledge”) pada akhirnya ditetapkan 

secara sosial sebagai “kenyataan”.  

Untuk melihat “kenyataan” tersebut menjadi sesuatu yang wajar pada tiap 

orang maka pengetahuan terus dikembangkan, dialihkan, dan dipelihara dalam 

setiap situasinya. Adapun dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-sehari, 

yaitu; proses obyektivasi dari proses-proses dan makna-makna subyektif dengan 

mana dunia akal sehat intersubyektif dibentuk. Untuk itu Berger membaginya 

menjadi tiga momen yaitu eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. Ketiga 

momen tersebut menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat.  

1. Eksternalisasi 

Momen eksternalisasi merupakan suatu pencurahan diri individu secara 

terus-menerus ke dalam dunia, baik melalui aktivitas fisik maupun mental. Hal ini 

dikarenakan manusia tidak mungkin hidup pada suatu lingkungan yang statis. 

Proses eksternalisasi telah terjadi sejak manusia lahir ke dunia. Dunia manusia 

yang dimaksud ialah dunia yang dibentuk atau dikonstruksi oleh aktivitas manusia 

itu sendiri (Manuaba, 2008). Untuk menjadi manusia yang seutuhnya, maka ia 

harus mengalami perkembangan kepribadian dan perolehan budaya. Tujuannya 

adalah membentuk struktur kokoh yang sebelumnya tidak dimiliki secara biologis.  

Mengingat kebudayaan merupakan bentukan manusia, maka ia mungkin 

bersifat tidak stabil dan memiliki kemungkinan berubah-ubah. Hal itu lah yang 

membuat kebudayaan terus dipelihara dan diperbaharui oleh manusia. Di mana 

manusia menghasilkan berbagai jenis alat dan dengan alat tersebut pula ia 

mengubah lingkungan fisik dan alam sesuai keinginannya. Di sisi lain, manusia 

juga menciptakan bahasa serta simbol yang masuk pada tiap aspek hidupnya. 
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2. Obyektifikasi 

Berakar dari eksternalisasi, kini masyarakat menjadi realitas unik di mana 

merupakan aspek eksternal yang berbeda dan memaksa. Meskipun kebudayaan 

merupakan produk manusia, namun produk tidak begitu saja dapat dipahami 

kembali ke dalam kesadaran. Kebudayaan yang berada di luar subyektivitas 

manusia kini menjadi dunianya sendiri. Sehingga semua aktivitas yang telah 

terjadi dalam ekstenalisasi dapat mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) 

yang kemudian mengalami pelembagaan (institusionalisasi) (Manuaba, 2008). 

Kegiatan manusia yang telah mengalami proses pembiasaan (habitualisasi) 

tersebut kemudian terus direproduksi dan akan menjadi pola. Pembiasaan ini 

mendahului pelembagaan, di mana pola berulang tersebut akhirnya membentuk 

suatu tipifikasi timbal-balik yang terbiasa bagi berbagai tipe pelaku. Dunia yang 

telah dipandang dengan cara seperti itu lebih melekat dan kukuh dalam kesadaran, 

sehingga ia tampil lebih nyata dengan cara yang meyakinkan dan tidak bisa lagi 

diubah dengan mudah (Berger & Luckmann, 1990).  

Tipifikasi yang telah menjuadi kebiasaan tersebut kemudian membentuk 

lembaga dan menjadi milik bersama. Lembaga-lembaga tersebut pula akhirnya 

mengendalikan perilaku manusia dengan menciptakan pola perilaku. Pola ini 

mengontrol dan semua kegiatan individu yang dilembagakan ditempatkan di 

bawah kendali sosial. Pada proses ini, hal tersebut baru dapat disebut sebagai 

dunia sosial. Sebagai dunia obyektif, bentukan-bentukan sosial tersebut dapat 

diteruskan kepada generasi selanjutnya melalui sosialisasi. 

3. Internalisasi 
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Selain kenyataan obyektif yang dipaparkan sebelumnya, masyarakat juga 

dipahami sebagai kenyataan subyektif melalui proses internalisasi. Proses ini 

merupakan pemahaman kembali suatu realitas oleh manusia yang kemudian 

ditransformasikan kembali dari struktur dunia obyektif ke dalam struktur 

kesadaran subyektif. Untuk mencapai proses ini dan menjadi anggota masyarakat 

ada dua macam sosialisasi, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.  

Pada sosialisasi primer, anak harus menerima sosialisasi dari orang-orang 

berpengaruh yang telah disediakan apa adanya. Dengan begitu seorang anak akan 

mampu mengidentifikasi dirinya sendiri berdasarkan orang berpengaruh tersebut 

dan memperoleh identitas secara dan masuk akal. Setelah masa kanak-kanak, kini 

individu akan mengalami proses sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder 

merupakan internalisasi “subdunia” kelembagaan atau yang berlandaskan lembaga 

(Berger & Luckmann, 1990). Dapat dikatakan pula bahwa sosialisasi sekunder 

merupakan proses memperoleh pengetahuan khusus sesuai dengan peranannya, di 

mana peranan tersebut ditentukan berdasarkan pembagian kerja.  

Untuk mempertahankan sosialisasi tersebut, maka perlu untuk memelihara 

kenyataan subyektif. Dalam proses sosial, untuk memelihara kenyataan subyektif 

tersebut adalah dengan membedakan antara orang berpengaruh dengan orang yang 

dianggap kurang berpengaruh. Orang yang berpengaruh tersebut akan menjadi 

pemandu untuk memasuki suatu kenyataan. Di mana mereka mewakili struktur 

kemasukakalan dalam peranan yang mereka mainkan. 

Salah satu unsur kunci kenyataan subyektif adalah identitas. Identitas ini 

dibentuk oleh proses-proses sosial. Setelah memperoleh wujudnya, identitas 

dipelihara, dimodifikasi, atau mungkin pula untuk dibentuk ulang melalui 
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hubungan-hubungan sosial. Proses sosial yang terlibat dalam membentuk dan 

mempertahankan identitas ini ditentukan oleh struktur sosial. Masyarakat 

memiliki sejarah dan di dalam perjalanan sejarah tersebut muncul identitas 

khusus. Namun perlu diingat bahwa sejarah tersebut dibuat oleh manusia dengan 

identitas tertentu (Berger & Luckmann, 1990) 

Teori konstruksi sosial ini dapat dijadikan pisau analisis dalam melihat 

pemaknaan warga Jl. Jaksa Agung Suprapto Dalam ketika tempat tinggalnya 

dijadikan Kampung Putih. Dalam menganalisisnya penelitian ini dimulai dari 

proses obyektivikasi terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan sudah tersedianya dunia 

sosial secara obyektif, yaitu Kampung Putih sebagai salah satu pemukiman dalam 

program kampung wisata tematik oleh Pemkot Malang. Kenyataan ini kemudian 

dipahami pada kesadaran subyektif individu melalui proses internalisasi. Pada 

proses ini, terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh banyak pihak guna memelihara 

kesadaran subyektif tersebut. Beragam pemaknaan yang diperoleh pun akhirnya 

membentuk pengetahuan tentang tempat tinggal mereka yang menjadi Kampung 

Putih. Pengetahuan tersebut pun dicurahkan kembali pada dunia obyektif melalui 

kesadaran dan tindakan dalam memaknai tempat tinggal mereka saat ini. 

2.3 Definisi Konseptual 

2.3.1 Kampung Kota 

 Hadirnya Kampung Kota merupakan dampak dari urbanisasi. Hal ini tidak 

hanya menyebabkan perubahan pada aspek ekonomi kota, tapi juga kondisi 

lingkungan dan sosial (Nursyahbani & Pigawati, 2015). Seperti yang dijelaskan 

oleh Zulham dan Gunawan (dalam Darmajanti, dkk, 2012) bahwa kekhawatiran 

tentang dampak dari urbanisasi ini adalah adanya sejumlah dampak negative 
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seperti munculnya daerah kumuh dan adanya gangguan stabilitas produksi 

pangan. Urbanisasi yang dilakukan masyarakat tersebut secara umum disebabkan 

oleh dua faktor,yaitu (Darmajanti & Starlita, 2012): 

1. Faktor pendorong (push factors). Aspek yang termasuk pada faktor ini 

antara lain alasan ekonomis (orang berpindah untuk mencari pekerjaan 

yang lebih baik karena keadaan ekonominya kurang memberikan 

kehidupan yang baik); alasan politis; alasan agama; dan alasan adat 

istiadat. 

2. Faktor penarik (pull factors). Faktor ini antara lain adalah pemberian 

harapan dari suatu wilayah serta cita-cita yang ingin dicapai (misalnya 

kehidupan lebih baik) di sebuah kota atau wilayah tertentu. 

Kampung Kota merupakan suatu pemukiman yang tumbuh di kawasan 

urban tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi kota. Dalam Kamus 

Tata Ruang, Kampung Kota juga dapat diartikan sebaga bagian dari kota, berupa 

kelompok perumahan, memiliki penduduk yang tinggi, kurang sarana dan 

prasarana, tidak terdapat luasan tertentu, dan dapat diartikan sebagai perumahan 

yang dibangun secara tidak formal. Menurut Nursyahbani, dkk (2015) ciri-ciri 

Kampung Kota, yaitu: 

1. Penduduk masih membawa sifat dan perilaku kehidupan pedesaan 

2. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan kurang baik dan tidak beraturan 

3. Kerapatan bangunan dan penduduk tinggi serta memiliki pola gua lahan 

campuran/mixed used. 
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2.3.1 Squatter Area 

 Masyarakat squatter area merupakan suatu masyarakat yang bertempat 

tinggal di atas lahan yang bukan haknya atau bukan diperuntukan bagi 

permukiman. Kondisi tersebut dikarenakan hunian yang di bangun merupakan di 

atas lahan tanpa dilindungi hak atas kepemilikan tanahnya. Selain itu lahan yang 

mereka pilih biasanya terkonsentrasi di lokasi-lokasi seperti bantaran sungai, 

pinggir rel kereta api, bawah jembatan dan pinggir pantai yang pada hakikatnya 

merupakan lokasi terlarang untuk dihuni (Hariyanto, 2010). Penjelasan mengenai 

squatter area juga dikemukakan oleh Kumorotmo (1995), yaitu sebagai berikut: 

Slum and squatters are two interchangeable phenomena 

which operationally refer to the dwellings occupied by persons 

or families who: a) encroach upon private and government 

properties without legal permits; b) live in substandard 

(dilapidated and congested) dwellings; and c) are generally 

considered as living below the poverty line. Squatter is 

primarilly a legal concept which involves the occupancy of a 

piece of land or building without the permission of the owner 

whereas. (Kumorotomo,1995) 

Untuk melihat karakteristik masyarakat squatter area dapat melalui 5 aspek 

yaitu (Rofiana, 2015): 

1. Kondisi lokasi, yaitu menggambarkan squatter area berdasarkan lokasi 

dan kualitas lahan yang akan dijadikan kawasan pemukiman yang 

meliputi: status legalitas tanah, status penggunaan penguasaan lahan, 

frekuesi bencana ( kebakaran, banjir, dan tanah longsor). 

2. Kondisi kependudukan, yaitu menggambarkan tingkat kepadatan 

penduduk yang berada di kawasan tersebut dengan didasarkan pada: 

tingkat kepadatan penduduk, rata-rata anggota rumah tangga, jumlah KK 

per rumah, tingkat pertumbuhan penduduk. 
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3. Kondisi bangunan, yaitu menggambarkan kualitas bangunan yang akan di 

jadikan pemukiman dengan didasarkan pada: tingkat kualitas struktur 

bangunan, tingkat kepadatan bangunan, tingkat kesehatan dan kenyamanan 

bangunan, tingkat penggunaan luas lantai bangunan. 

4. Kondisi sarana dan prasarana dasar yang meliputi tingkat pelayanan air 

bersih, kondisi sanitasi lingkungan, kondisi persampahan, kondisi saluran 

air hujan (drainase), kondisi jalan, besarnya ruang terbuka hijau. 

5. Kondisi sosial ekonomi menggambarkan tingkat kesejahteraan yang ada di 

kawasan kumuh yaitu didasarkan pada tingkat kemiskinan, tingkat 

pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kerawanan keamanan. 

Jika dilihat dengan kondisi yang terjadi di Jl. Jaksa Agung Suprapto, bahwa 

legalitas tanah di sana bukanlah hak atas mereka. Untuk kerentanan terhadap 

bencana sendiri, seperti yang dipaparkan oleh Ketua RW bahwa di sana kerap kali 

terjadi bencana banjir meskipun saat ini intensitasnya telah mengalami penurunan. 

Berdasarkan hasil observasi pemukiman di sana memang tergolong padat dengan 

akses yang cukup sulit untuk menjangkau rumah-rumah warga yang berada di 

belakang rumah warga lainnya. Untuk kualitas struktur bangunan di Jl. Jaksa 

Agung Suprapto banyak warganya yang menggunakan dinding dari tembok 

dengan atap dari genteng dan juga asbes. Rumah-rumah di sana juga tidak 

memiliki ukuran yang cukup luas. 

2.3.2 Kampung Wisata Tematik  

 Kampung wisata tematik merupakan sebuah upaya untuk mengatasi 

permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar dengan meningkatkan kualitas 

lingkungan rumah tinggal warga miskin serta prasarana dasar permukiman. 
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Adapun hal-hal yang menjadi dasar yang menjadi perhatian perbaikan pada 

wilayah yang menjadi kampung wisata tematik adalah sebagai berikut: 

 Mengubah lokasi kumuh menjadi tidak kumuh/ peningkatan/ perbaikan 

kondisi lingkungan. 

 Peningkatan penghijauan wilayah yang intensif. 

 Pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif. 

 Mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat 

(pemberdayaan).  

Dengan dijadikannya sebuah wilayah menjadi kampung wisata tematik, 

diharapkan adanya manfaat seperti: 

1. Lebih baik dan tertatanya sarana dan prasarana di lingkungan tersebut. 

2. Partumbuhan dan peningkatan ekonomi lokal yang berpotensi untuk 

meningkatkan pendapatan suatu keluarga. 

3. Memberikan pengaruh positif bagi warga setempat untuk mengubah 

perilaku mereka serta warga di kampung-kampung lainnya. 

4. Diharapkan dapat memperbanyak CSR yang terunggah untuk mereplikasi 

kampung wisata tematik.  

Kampung wisata tematik di Kota Malang pertama adalah Kampung 

Warna-Warni Jodipan. Kampung ini sendiri merupakan sebuah proyek 

mahasiswa untuk mengubah wajah kampung kumuh yang berada di pinggiran 

sungai Kota Malang. Saat ini Kampung wisata tematik sudah semakin banyak 

dan menjadi program pemerintah pula. Keunikan yang ditawarkan oleh 

kampung-kampung wisata tematik di Kota Malang menarik para wisatawan. 

Bahkan kampung-kampung tersebut pun kini banyak memberikan manfaat 
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serta mendapat apresiasi. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan kondisi 

pemukiman tersebut yang sebenarnya ilegal (Akbar & Alfian, 2018). 

Kampung Putih merupakan kampung wistaa tematik yang menjadi 

program pemerintah dengan menggandeng CSR dari PT. Indana. Berbeda 

dengan banyaknya kampung wisata tematik di Kota Malang yang telah 

berjalan untuk melakukan kegiatan pariwisata, lain halnya dengan Kampung 

Putih yang masih mengembangkan diri menyelesaikan permasalahan kampung 

mereka yang sulit diatasi. Untuk itu, adapun hal-hal yang menjadi perhatian 

perbaikan kampung wisata seperti yang telah dipaparkan sebelumnya masih 

dalam proses untuk mencapainya.  
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2.4  Kerangka Pemikiran 

Bagan 1. Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2019 

 

 Kampung wisata tematik merupakan program Pemerintah Kota Malang 

untuk mensiasati permasalahan Kampung Kota yang juga di dalamnya terdapat 

pemukiman liar (squatter area) dan pemukiman kumuh (slum area) di kota 

tersebut. Di tahun 2017 Kota Malang semakin gencar membangun kampung 
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wisata tematik, salah satunya dikarenakan berhasilnya Kampung Warna-warni 

Jodipan. Salah satu kampung yang termasuk ke dalam program Pemkot Malang 

untuk dijadikan kampung wisata tematik adalah di Jl. Jaksa Agung Suprapto yang 

kini menjadi Kampung Putih. Jalan Jaksa Agung Suprapto merupakan salah satu 

Kampung Kota yang berada di sepanjang aliran Sungai Brantas.  

 Sebagai Kampung Kota yang tidak memiliki legalitas lahan, selama ini 

kehadiran mereka bukanlah sesuatu yang direncanakan dan diharapkan oleh 

Pemerintah Kota Malang, bahkan mereka pun seringkali memperoleh wacana 

penggusuran. Di samping itu mereka juga masih memiliki kebiasaan untuk 

membuang sampah ke sungai. Bertolak belakang dengan kondisi tersebut, justru 

saat ini mereka menjadi perhatian melalui dijadikannya tempat tinggal mereka 

sebagai kampung wisata tematik. Program kampung wisata tematik ini pada 

akhirnya merupakan sebuah pengalaman baru dan berbeda bagi warga Jalan Jaksa 

Agung Suprapto. 

 Dengan dijadikannya Kampung Putih, warga kini memiliki beragam 

pemaknaan tentang tempat tinggalnya yang menjadi kampung wisata. Untuk 

berusaha menyampaikan makna-makna tersebut, peneliti menggunakan teori 

Berger tentang Konstruksi Sosial di mana terdapat tiga proses yaitu eksternalisasi, 

obyektifikasi, dan internalisasi. Pengetahuan dan kenyataan warga dalam 

memahami tempat tinggalnya menjadikan mereka memiliki beragam makna, 

termasuk pada pengalaman bersama yang mengendap dan akhirnya menjadi 

patokan dalam berperilaku. 

Dalam menganalisisn proses pemaknaan individu di Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam, penelitian ini dimulai dari proses obyektivikasi terlebih dahulu. 
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Hal ini dikarenakan sudah tersedianya dunia sosial secara obyektif, yaitu 

Kampung Putih sebagai salah satu pemukiman dalam program kampung wisata 

tematik oleh Pemkot Malang. Kenyataan ini kemudian dipahami kembali pada 

kesadaran subyektif individu melalui proses internalisasi. Pada proses ini, terdapat 

sosialisasi yang dilakukan oleh banyak pihak seperi Walikota, Lurah, Dinas-dinas 

terkait, dan juga pengurus RW guna memelihara kesadaran subyektif tersebut. 

Beragam pemaknaan yang diperoleh pun akhirnya membentuk pengetahuan 

tentang tempat tinggal mereka yang menjadi Kampung Putih. Pengetahuan 

tersebut pun dicurahkan kembali pada dunia obyektif melalui kesadaran dan 

tindakan dalam memaknai tempat tinggal mereka saat ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

sering pula disebut sebagai penelitian natural setting. Disebut demikian karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Obyek pada penelitian pun 

berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Selain itu kehadiran 

peneliti juga tidak mempengaruhi dinamika yang terjadi di masyarakat (Sugiyono, 

2014).  

Dalam penelitian kualitatif, intrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. 

Untuk dapat memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam, maka teknik 

pengumpulan data dilakukan secara induktif berdasarkan fakta yang ditemukan di 

lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.  

Berdasarkan hal tersebut, Creswell (2016) menyampaikan karakteristik penelitian 

kualitatif diantaranya adalah natural setting, peneliti sebagai instrumen kunci, 

beragam sumber data, analisis data induktif, makna dari para partisipan, 

rancangan yang berkembang, refleksivitas, dan pandangan menyeluruh (holistic 

account).  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologi di mana 

penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana fenomena dialami pada 

kesadaran, pikiran, mapun tindakan subjek (Given dalam Kusumawanti & 

Arawindha, 2018). Oleh sebab itu pada penelitian fenomenologi peneliti 

diharapkan untuk menemukan beragam makna subjektif yang melekat pada subjek 

untuk kemudian makna tersebut dinegosisasikan secara sosial dan historis. 

Penelitian ini merupakan fenomenologi deskriptif, yaitu menekankan deskripsi 
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pengalaman yang dirasakan, diingat, dievaluasi, dilakukan, dan seterusnya terjadi 

pada subjek.  

3.2 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini adalah di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam, Klojen, 

Kota Malang, Jawa Timur. Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam dipilih menjadi 

lokasi penelitian karena pemukiman tersebut merupakan Kampung Kota yang 

berada di bantaran Sungai Brantas. Di mana pada tahun 2017 pemukiman tersebut 

diiniasi oleh Pemkot untuk menjadi kampung wisata tematik, Kampung Putih. Hal 

yang menjadi menarik adalah adanya ragam makna individu di pemukiman 

tersebut dalam melihat tempat tinggalnya dijadikan kampung wisata mengingat 

hal ini merupakan pengalaman baru dan berbeda bagi mereka.  

3.3 Fokus Penelitian 

 Penelitian ini memiliki fokus pada pengetahuan dan pemaknaan warga 

Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam dalam melihat tempat tinggalnya yang kini 

menjadi Kampung Putih. Pengetahuan dan pemaknaan ini dijelaskan melalui teori 

konstruksi sosial milik Berger. Bahwa ada tiga proses yang membentuk 

konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi.  

 Informan yang peneliti jadikan subjek adalah warga Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam. Dikarenakan warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam sebagian 

besar merupakan pendatang, maka masyarakat yang akan peneliti jadikan 

informan ialah mereka yang lebih lama tinggal maupun lebih banyak mengetahui 

tentang kondisi tempat tinggalnya. Selain itu, warga setempat yang dijadikan 

tokoh masyarakat juga akan menjadi informan peneliti.  
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data 

sekunder. Menggunakan kedua data tersebut penting pada penelitian ini karena 

saling mengisi kekurangan sumber data masing-masing. 

3.4.1 Data Primer 

 Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di 

lapangan.  Data ini adalah sumber data utama yang didapatkan dari hasil observasi 

dan wawancara. Dalam menggali data melalui data primer, peneliti menggunakan 

alat bantu berupa perekam suara, catatan dan kamera. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan data hasil observasi yang diperoleh langsung di lapangan dan juga 

wawancara kepada informan yang dipilih. Wawancara yang dilakukan berupa 

langsung dan tidak langsung. Wawancara tidak langsung akan digunakan apabila 

ada data yang masih kurang dari hasil wawancara langsung. 

3.4.2 Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung memberikan 

data kepada peneliti, bisa lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2014). 

Dokumen dalam hal ini berupa studi literatur, berita maupun penelitian terdahulu. 

Data sekunder juga berfungsi sebagai data pelengkap dan tambahan dari data 

primer. Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berita-berita terkait 

Kampung Kota di Kota Malang khususnya pemukiman di Jl. Jaksa Agung 

Suprapto Dalam. Penelitian terdahulu serta studi pustaka juga membantu untuk 

membuka cakrawala peneliti mengenai fokus yang dipilih.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam melakukan penelitian kualitatif, peneliti diharapkan dapat 

mengumpulkan beragam jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin 

untuk mengumpulkan informasi di lokasi penelitian. Prosedur pengumpulan data 
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dalam penelitian kualitatif mencangkup empat jenis strategi dengan kekuatan dan 

kelemahannya, yaitu; observasi, wawancara, dokumen-dokumen dan materi audio 

dan visual (Creswell, 2016). 

3.5.1 Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data berupa peneliti langsung 

turun ke lapangan untuk mengamati aktivitas individu-individu serta perilakunya 

di lokasi penelitian. Obeservasi biasanya dilakukan dengan merekam atau 

mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur. Obervasi juga pada 

umumnya bersifat open-ended yang berarti peneliti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan mereka untuk bebas 

memberikan pandangan mereka.  

Kelebihan dalam observasi diantaranya adalah peneliti mendapat pengalaman 

langsung dari informan, peneliti dapat melakukan perekaman sewaktu ada 

informasi yang muncul di lapangan, aspek-aspek yang dianggap ganjil atau aneh 

dapat dideteksi selama observasi, dan bermanfaat dalam menggali topik-topik 

yang mungkin kurang menyenangkan bagi informan untuk dibahas. Observasi 

tidak hanya memiliki kelebihan saja, melainkan kelemahan juga. Dalam 

melakukan observasi bisa saja peneliti dianggap sebagai orang asing yang 

mengganggu dan peneliti mungkin tidak dapat melaporkan hasil observasi yang 

bersifat privat.  

3.5.2 Wawancara 

Wawancara dapat diartikan sebagai metode untuk mendapatkan informasi 

secara mendalam dengan bertanya kepada informan pertanyaan-pertanyaan yang 

secara umum tidak terstruktur (unstructured) dan bersifat terbuka (open-ended) 

yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para informan. 
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Ketika melakukan wawancara, peneliti menggunakan panduan wawancara (guide 

interview). Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah face-to-

face interview dengan informan.  

3.5.3 Dokumentasi 

Dalam penelitian juga penting adanya dokumentasi yang digunakan sebagai 

bahan bacaan peneliti guna menambah pengetahuan perihal fokus penelitian yang 

sedang dilakukan. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen publik (misalnya, 

koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, 

email, dan sebagainya). Selain itu adapula dokumentasi yang didapat langsung di 

lapangan berupa materi audio dan visual juga penting untuk menjadi data-data 

yang peneliti miliki.  

Pada dokumentasi berupa dokumen publik, ada beberapa kelebihan yang 

didapat oleh peneliti. Kelebihan tersebut berupa dapat diakses kapan saja, 

menyajikan data yang berbobot, dan menghemat waktu dan biaya sebagai bukti 

tertulis. Meskipun dapat diakses kapan saja, dokumen-dokumen tersebut bisa saja 

diproteksi dan tidak memberikan akses privat maupun publik. Selain itu dokumen 

juga berkemungkinan untuk tidak autentik atau akurat. Di sisi lain, dokumentasi 

materi audio visual memiliki kelebihan, yaitu metode pengumpulan data yang 

tidak terlalu menonjol dan memberikan peluang kepada partisipan untuk langsung 

membagi pengalamannya. Kelemahan dalam hal ini biasanya kehadiran peneliti 

(seperti fotografer) sangat mungkin mengganggu (disruptif) dan memengaruhi 

respon.  

3.6 Teknik Pemilihan Informan 

Pada penelitian kualitatif, penentuan informan dilakukan ketika peneliti 

mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Besar atau jumlah 
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informan tidak dapat ditentukan sebelumnya. Apabila data yang didapat telah 

mencapai “redundancy” atau dianggap telah jenuh dan bila ditambah jumlah 

informanpun tidak akan memberikan informasi yang baru, barulah pencarian 

informan dapat dihentikan (Sugiyono, 2014).  

Teknik pemilihan informan yang dilakukan pada penelitian ini ialah 

snowball sampling. Teknik tersebut mengharuskan peneliti untuk memilih orang 

tertentu (informan kunci) yang dapat memberikan data yang diperlukan. 

Selanjutnya, berdasarkan data tersebut, peneliti dapat menetapkan informan 

lainnya dibantu dengan informan kunci yang dipertimbangkan dapat memberikan 

informasi lainnya. Menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2014) kriteria informan 

sebagai sumber data sebaiknya memenuhi hal-hal seperti dibawah ini: 

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu yang dingin diteliti 

2. Mereka yang tergolong masing terlibat dalam kegiatan yang ingin diteliti 

3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi 

4. Mereka yang cenderung tidak mengolah atau mengemas informasi 

telebih dahulu 

Kriteria informan pada warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam yang akan 

peneliti pilih, secara garis besar berdasarkan dengan apa yang Spradley sebutkan 

di atas pula. Masyarakat yang bertempat tinggal lebih lama dan/atau memahami 

benar kondisi Kampung Putih akan peneliti jadikan prioritas utama dalam menjadi 

informan. Berdasarkan kriteria tersebut peneliti mengklasifikan informan menjadi 

3 jenis, yaitu: 

1. informan kunci, merupakan orang yang sangat membantu jalannya 

penelitian dengan model snowball sampling karena ia akan memberikan 
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saran dalam memilih informan utama. Oleh sebab itu peneliti akan 

menjadikan Ketua RW Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam, Pak GR 

sebagai informan kunci untuk nantinya akan memberikan informasi 

mengenai warganya di sana 

2. informan utama, merupakan orang yang terlibat langsung dalam proses 

terbentuknya konstruksi pengetahuan di Kampung Putih. Untuk itu 

informan penelitian ini adalah mereka yang dianggap lebih tahu tentang 

kondisi tempat tinggalnya. Untuk menemukan makna yang mendalam 

peneliti mengambil informan berdasarkan rentang usia yaitu; pemuda, 

orang tua, dan sesepuh. 

3. Informan pendukung, yaitu informan yang dapat membantu mendukung 

dan memperkuat data yang telah disampaikan oleh informan kunci dan 

informan utama. 

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian 

Pak GR Ketua RW Informan Kunci 

Bu ER Warga Informan Utama 

Pak SM Warga Informan Utama 

Pak JM Warga / Sesepuh Informan Utama 

Pak JR Warga Informan Utama 

Bu ST Warga Informan Utama 

Pak GD Warga  Informan Pendukung 

Pak IM Warga / Sesepuh Informan Pendukung 

Pak YF 
Dinas Perumahan dan 

Permukiman Kota Malang 
Informan Pendukung 

Sumber: Hasil Olah Peneliti, 2019 
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3.7 Profil Informan 

1. Pak GR 

Informan pertama dalam penelitian ini ialah Pak GR. Beliau merupakan Ketua 

RW di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam yang baru menjabat sejak tahun 2018. 

Pengalaman menjadi RW ini bukanlah yang pertama, sebab sebelumnya ia sempat 

menjadi RW pula di tahun 1993-2001. Saat ini beliau berumur 53 tahun. Pak GR 

dikenal warga sebagai salah satu sesepuh kampung dan banyak berperan dalam 

membangun Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam. Ia dan orangtuanya pindah ke 

Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam sejak ia SMP, yaitu tahun 1980an. 

2. Bu ER 

Informan kedua yaitu Bu ER. Beliau merupakan cucu Mbah So, orang pertama 

yang tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam. Saat ini beliau berumur 63 

tahun. Sekitar tahun 1967 beliau yang masih remaja ikut ibunya pindah ke Jalan 

Jaksa Agung Suprapto Dalam. Selain menjadi perangkat desa, beliau juga aktif 

dalam PKK RW, Koperasi, dan Kader Posyandu selama 35 tahun. Rasa peduli 

beliau terhadap tempat tinggalnya khususnya anak-anak di sana membuat ia ingin 

membentuk sebuah taman bacaan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam. Harapan 

ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak-anak di sana, sehingga tidak 

terpaku pada gadget saja.  

3. Pak SM 

Informan berikutnya ialah Pak SM. Dalam kesehariannya, Pak SM bersama istri 

berjualan lalapan ketika sore tiba sampai malam hari. Mereka berjualan di 

Paguyuban PKL Kampung Putih di depan RSUD. Syaiful Anwar. Sebelum 

menikah ia bekerja di Hotel Kartika selama 13 tahun. Saat itu ia mengontrak di 
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Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam karena dekat dengan lokasi kerja. Sampai 

ketika berjalan 3 bulan pernikahan, di tahun 1990an beliau memutuskan untuk 

menetap di sana. Keduanya berasal dari Kabupaten Malang Selatan. Pak SM 

merupakan salah satu warga yang banyak dilibatkan dalam pemebentukan 

Kampung Putih. 

4. Pak JM 

Informan keempat adalah Pak JM. Pak JM merupakan salah satu orang yang 

dianggap sebagai sesepuh kampung. Saat ini beliau berusia 75 tahun. Beliau mulai 

menetap di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam sejak berumur 15 tahun. 

Sebelumnya ia dan keluarga tinggal di Donomulyo, Kabupaten Malang. Di awal 

kedatangannya, di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam hanya ada 3 sampai 4 

rumah saja. Ia juga sempat menjabat sebagai Ketua RT saat itu.  

5. Pak JR 

Informan kelima yaitu Pak JR. Ia merupakan salah satu pemuda desa yang aktif 

turut membangun desa. Saat ini ia berusia 26 tahun dan berwirausaha di rumah. Ia 

tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam sejak lahir. Orangtuanya berasal 

dari Donomulyo. Di kepengurusan RW saat ini ia mendapat jabatan sebagai seksi 

kerohanian.  

6. Bu ST 

Bu ST merupakan informan utama terakhir peneliti di Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam. Ia berusia 42 tahun dan sudah menetap di Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam sejak tahun 1976. Sejak tempat tinggalnya menjadi Kampung 

Putih Bu ST merupakan bagian dari Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Selain 

itu ia aktif di dalam Bank Sampah. Ia giat mengajak warga untuk menabung di 
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Bank Sampah. Selain untuk memperoleh pemasukan bagi warganya, ia juga 

berupaya untuk mengubah kesadaran warga agar tidak lagi membuang sampah ke 

sungai. 

7. Pak GD 

Pak GD merupakan mantan Ketua RW di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam. 

Beliau menjabat ketika Pemkot Malang menginisisasi pembangunan kampung 

wisata tematik di sana.  

8. Pak IM 

Pak IM merupakan sesepuh kampung yang saat ini menjabat sebagai sekertaris 

RW. Sudah puluhan tahun beliau menjadi perangkat RW.  

9. Pak YF,  

Informan lain di luar warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam ialah Pak YF. 

Beliau dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang yang menjabat 

sebagai Seksi Perumahan dan Permukiman Bidang Perumahan dan Pertanahan 

3.8 Teknik Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap berikutnya yang dilakukan 

peneliti adalah melakukan pengolahan dan analisis data. Dalam menganalisis, 

peneliti menggunakan model Van Kaam dengan tahapan sebagai berikut 

(Hasbiansyah, 2008): 

1. Tahap pertama yang dilakukan adalah mendeksripsikan sepenuhnya data 

yang telah diperoleh dari berbagai informan. Hasil wawancara tersebut 

kemudian dicurahkan dalam bahasa tulisan melalui proses transkrip data. 

P Darimana awalnya bapak tahu tempat tinggal bapak akan dijadikan 

Kampung Putih? 

I nah mangkanya itu, saya juga bingung. Saya ga setuju juga takutnya 
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dikira provokator. Tau-tau itu dibuat aja gitu. Namanya juga saya kan 

jarang keluar rumah. Tau-tau “kampung putih.. kampung putih..”. Saya 

juga kan jarang diajak rapat. Nah mangkanya ini juga sudah terlanjur 

masuk di Dinas Pariwisata. Mangkanya saya juga kan minta bantuan 

teman-teman partai. Paling ga dibantu lah. Ya, pernah sempat sih 

dilontarkan oleh Wawali. Sebenarnya ini roh atau potensinya tuh apa. 

Nah mungkin yang penting nanti disitu. 

2. Tahap Horizonalization (Tahap Horizonalisasi). Pada tahap ini peneliti 

memungkinkan untuk mereduksi penyataan-pernyataan penting dan 

relevan dengan topik, serta mengeliminasi yang dianggap tidak relevan. 

P Darimana awalnya bapak tahu tempat tinggal bapak akan dijadikan 

Kampung Putih? 

I Saya juga bingung, saya kan jarang keluar rumah. Tau-tau “kampung 

putih.. kampung putih..”. Saya juga kan jarang diajak rapat.  

3. Decoding, yaitu membuat catatan penting sesuai data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dan kemudian diberikan kode. 

P Darimana awalnya bapak tahu tempat tinggal bapak akan dijadikan 

Kampung Putih? 

I Saya juga bingung, saya kan jarang keluar rumah. Tau-tau “kampung 

putih.. kampung putih..”. Saya juga kan jarang diajak rapat.  

awal subjek mengetahui pembentukan tempat tinggalnya menjadi  

Kampung Putih(W8) 

(W8) merupakan contoh yang mendeskripsikan bagaimana awal subjek 

mengetahui tempat tinggalnya dijadikan sebagai Kampung Putih. Selain 

(W8) masih banyak pula kode lain yang digunakan untuk mendeskripsikan 

catatan penting lainnya. 

4. Cluster of Meaning, yaitu tahap di mana mengklasifikan pernyatan yang 

telah direduksi tersebut ke dalam tema-tema atau unit-unit makna. Unit-
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unit makna yang telah dikelompokan tersebut nantinya akan 

dikumpulkan dalam 1 tabel. 

Kode Pernyataan 

W8 nah itu ya saya tidak tahu. Tahu-tahu di cat. Kok di cat? 

 

Namanya juga saya kan jarang keluar rumah. Tau-tau “ kampung 

putih kampung putih” 

 

jadi pada saat peresmian tgl 5 agustus 2016 kalau tidak salah. 

Diresmikan oleh Abah Anton sehingga dijuluki sebagai Kampung 

Putih.   

5. Tahap berikutnya adalah tahap deskripsi esensi. Dalam tahap ini peneliti 

mendeskripsikan menyeluruh mengenai makna dan esensi berdasarkan 

pengalaman informan melalui tabel horizonalisasi. Dalam tabel ini, 

terdapat 4 kolom di mana kolom pertama berisi kode kata kunci yang 

sebelumnya telah di decoding, kolom kedua berisi inti pernyataan 

informan, kolom ketiga berisi makna wawancara, dan kolom keempat 

berisi makna terdalam dari makna wawancara tersebut. 

Kode Pernyataan Makna Makna Terdalam 

W8 nah itu ya saya tidak tahu. 

Tahu-tahu di cat. Kok di 

cat? 

 

Namanya juga saya kan 

jarang keluar rumah. Tau-

tau “ kampung putih 

kampung putih” 

 

jadi pada saat peresmian 

tgl 5 agustus 2016 kalau 

tidak salah. Diresmikan 

oleh abah anton sehingga 

dijuluki sebagai kampung 

putih.   

Subjek mengetahui 

tempat tinggalnya 

menjadi Kampung 

Putih setelah 

mendengar kabar 

dari tetangga 

Subjek merasa 

tidak dilibatkan 

dalam 

pencanangan 

kampung wisata 

Kampung Putih 

dan memperoleh 

informasi tentang 

hal tersebut 

melalui para 

tetangga 
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6. Peneliti memastikan bahwa bahasa yang digunakan mudah dimengerti 

7. Peneliti menulis hasil laporan penelitian.  

3.9 Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif, temuan atau data akan dikatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan yang terjadi di 

lapangan. Kebenaran mengenai realitas data pada penelitian kualitatif tidak 

bersifat tunggal dan bergantung pada konstruksi manusia (Sugiyono, 2014). Uji 

keabsahan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni melalui uji kreadibilitas 

dengan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data 

yang diperoleh melalui beberapa sumber berbeda. Berdasarkan beberapa sumber 

tersebut kemudian data di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang 

sama, berbeda, dan yang spesifik.  

Salah satu contoh uji triangulasi sumber dalam penelitian ini ialah ketika 

peneliti menanyakan kondisi Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam saat informan 

baru bertempat tinggal. Data yang peneliti peroleh pun berbeda-beda. Ada yang 

menjawab sama, yaitu kumuh dan kotor serta warganya memiliki kebiasaan 

berjudi dan bermabuk-mabukkan. Ada pula yang menjawab lebih spesifik 

perkembangannya dikarenakan informan tersebut adalah anak dari orang pertama 

yang tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam sehingga mengetahui langsung 

ataupun mendapat pengalaman berdasarkan cerita dengan orangtuanya.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Sejarah Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam dan Perkembangannya 

Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam merupakan salah satu pemukiman di 

Kota Malang yang kini dijadikan sebagai salah satu kampung wisata tematik, 

tepatnya berada di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pemukiman tersebut berada 

di sebelah selatan RSUD. Syaiful Anwar yang juga menghubungkan dua 

kelurahan, yaitu Kelurahan Klojen dan Oro-Oro Dowo. Saat ini pemukiman 

tersebut mudah terlihat karena memiliki ciri khas, yaitu berupa pemukiman 

dengan cat putih, kusen hijau, dan atap abu-abu berjejer di sepanjang jembatan. 

 
Gambar 1. Kampung Putih dilihat dari Google Earth 

Sumber: Google Earth, 2018 

Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam terdiri atas warganya yang merupakan 

para pendatang dari berbagai daerah. Pendatang tersebut didominasi dari 

Trenggalek, Blitar, dan Tulungagung. Warga yang berasal dari Malang khususnya 

Kabupaten bagian selatan pun cukup banyak di sana. Alasan mereka bertempat 

tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam beragam, mulai dari pekerjaan 

hingga pernikahan. Beberapa di antara mereka bekerja sebagai pegawai di RSUD. 
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Syaiful Anwar maupun yang menjadi pedagang di sekitar rumah sakit tersebut. 

Warga yang berdagang di sekitar RSUD. Syaiful Anwar tergabung dalam 

Paguyuban PKL Kampung Putih. 

Sebagian besar warga di sana beragama Islam. Adapun warga yang non 

Islam, ialah beragama Kristen. Untuk rumah ibadah, saat ini di Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam memiliki 2 musholla dan 1 TPQ.  Di Jalan Jaksa Agung Suprapto 

Dalam memang tidak tersedia rumah ibadah selain itu. Kendati demikian, 

lokasinya yang berada di pusat kota tidak menyulitkan warganya yang Kristen 

untuk beribadah.  

 
         Gambar 2. Musholla di Kampung Putih 

                     Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019 
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 Gambar 3. TPQ Al-Kautsar di Kampung Putih 

 Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019 

Tidak diketahui secara pasti sejak tahun berapa masyarakat mulai 

menempati Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam sebagai tempat tinggal mereka. 

Kendati demikian, menurut warga orang pertama yang tinggal di Jalan Jaksa 

Agung Suprapto Dalam yaitu bernama Mbah So. Mbah So diperkirakan mulai 

menempati Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam sejak beliau masih muda. Beliau 

akhirnya melakukan babad alas dengan banyak melakukan perubahan pada lahan 

yang tadinya hanya tanah dan semak belukar. Perubahan tersebut di antaranya 

adalah dengan dijadikannya kolam ikan, tegalan untuk menanam tanaman, serta 

sumber untuk mandi berupa sumur.  

"Dulu Cuma satu rumah ini aja itu juga masih gedek. 

Terus akhirnya berkembang-berkembang ada orang 

mau bikin rumah terus sama mbah itu ya disuruh izin 

ke semi bangunan, ya suruh ganti tanaman lah. Ada 

yang ada ada yang engga, ya wis bikin ajalah gitu. 

Sampe banyak orang dikampung ini. dulu ya masih 

biasa-biasa” 

Bu ER, 13 Februari 2019 

 Setelah Mbah So menempati Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam, lambat 

laun lokasi tersebut mulai didatangi orang-orang yang ingin bertempat tinggal di 
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sana pula. Sebagai orang pertama yang menempati Jalan Jaksa Agung Suprapto 

Dalam, orang-orang biasanya meminta izin ke Mbah So terlebih dahulu. Beliau 

kemudian memberitahu mereka untuk izin ke semi bangunan. Selain itu warga 

juga diminta untuk mengganti lahan tersebut dengan tanaman. Hal ini dikarenakan 

beliau gemar bercocok tanam saat itu. Meskipun pada akhirnya tidak selalu warga 

menggantinya dengan tanaman dan langsung membangun saja. Hingga akhirnya 

lambat laun mulai banyak orang-orang yang berdatangan untuk tinggal di 

Kampung Putih. 

 Semakin tingginya warga yang mulai membangun rumah di Jalan Jaksa 

Agung Suprapto Dalam membuat kondisi di sana ikut berubah pula. Dahulu 

pemukiman tersebut merupakan perkampungan kumuh dengan bangunan yang 

tidak teratur. Bangunan-bangunan di sana masih menggunakan gedek sebagai 

bangunan rumah, tidak seperti sekarang yang hampir semua warganya 

menggunakan tembok. Selain tidak tertatanya dari segi fisik, dari sisi sosial pun 

nyatanya demikian pula. 

“Dulunya memang kampung ini tuh semrawut. 

Kampung gak karu-karuan lah mbak saat saya masuk 

sini. Banyak orang mabuk. Wes macem-macem lah 

disini. iya mbak 90an sampai 90 berapa gitu. Sering 

mbak disini tiap sore orang mabuk. Ya, lama-lama 

akhirnya generasi-generasi yang dulu-dulunya sudah 

tua-tua sudah meninggal. Akhirnya kita membangun 

TPD biar ngaji. Sekarang alhamdulillah sudah engga.” 

Pak SM, 18 Februari 2019 

 Sejak Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam mulai ramai dijadikan tempat 

tinggal hingga tahun 90an, kondisi di sana tidaklah serukun saat ini. Hampir setiap 

hari ada saja warga di sana yang bermabuk-mabukan dan berkelahi. Hal itu juga 

yang membuat Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam dikenal sebagai Kampung 
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Dayak pada masanya. Penyebutan Kampung Dayak diakui warga didasari selain 

karena memang warga di sana yang gemar melakukan kegiatan bermabuk-

mabukan serta berkelahi, juga dikarenakan salah satu RT di sana dahulu terkenal 

sebagai Kampung Pelacur. Pada akhirnya Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam saat 

itu memiliki konotasi negatif di masyarakat.  

“Ini dulu namanya JL. Jaksa Agung Suprapto Gang 

Buntu yang sekarang menjadi Jl. Jaksa Agung 

Suprapto Dalam. Nah itu saya yang merubahnya 

karena dulu setiap kita melamar pekerjaan itu tidak 

ada yang bisa menerima. Karena disini kan 

terkenalnya gelut, main. Sehingga saya punya gagasan 

1994 saya ubah menjadi Jl. Jaksa Agung Suprapto 

Dalam.”  

Pak GR, 11 Februrari 2019 

Awalnya pemukiman ini dikenal sebagai Jalan Jaksa Agung Suprapto 

Gang Buntu. Di tahun 1994 nama tersebut diubah menjadi Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam oleh Pak GR yang saat itu merupakan Ketua RW di sana. Nama 

tersebut diubah lantaran memiliki stigma negatif di masyarakat sebagai 

pemukiman yang meresahkan, yang kemudian berdampak salah satunya yaitu 

warga kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Selain itu, nama “buntu” juga 

bertolak belakang dengan kondisi pemukiman mereka yang bukan merupakan 

jalan buntu, melainkan di ujung pemukiman dapat menghubungkan dengan Pasar 

Hewan, Splendid.  

Berdasarkan hasil wawancara, Bu ER menyatakan bahwa kerukunan 

warga di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam sangatlah erat. Semenjak generasi 

terdahulu yang suka berjudi maupun bermabukan berubah, Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam terasa lebih nyaman dan hidup saling rukun. Salah satunya 

terlihat ketika ada tetangganya yang meninggal dunia. Warga Jalan Jaksa Agung 
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Suprapto Dalam pun langsung siap membantu warga tersebut tanpa diminta 

terlebih dahulu. 

“Tapi kalau kerukunan paling baik. Apalagi di RT 

saya ini kalau ada yang kesusahan itu saling dibantu. 

Jangankan waktu meninggal, kan kalau selamatan ada 

3 hari 7 hari itu tau aja saling bantu. Jadi yang punya 

rumah aja kadang ga ikutan. Sampai selesai, sampai 

bersih-bersih. Ya pokoknya muslim non muslim 

saling bantu. Kalau orang punya kerja juga saling 

ngerjain. Apalagi kalau ada yang kesusahan ga usah 

nanya ke orang rumah, pokoknya langsung bantu. 

Mangkanya saya bangga dengan warga sini” 

Bu ER, 13 Februari 2019 

 Kerukunan yang terjalin pada warga di sana memang tidak mengenal siapa 

orang itu. Sebagai pemukiman yang memiliki keberagaman agama, warga di sana 

tidak meminoritaskan agama lainnya. Bahkan pada kondisi-kondisi lain mereka 

tetap saling mendukung dan membantu satu sama lain. Seperti halnya dalam 

membangun musholla di Kampung Putih. 

“Dulu yang bangun musholla ini non muslim. Di sini 

mah erat. Dulu juga waktu saya kesini RTnya non 

muslim.  Jadi untuk bangun musholla bangun TPD dia 

juga ikut bangun.” 

Pak SM, 18 Februari 2019 

 Upaya mereka untuk terus hidup rukun dan gotong-royong masih terus 

dipertahankan sampai saat ini. Nilai yang telah terbangun tersebut terus 

direproduksi bahkan ketika Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam menjadi kampung 

wisata. Hal yang biasanya mereka lakukan adalah bergotong-royong 

membersihkan pemukiman. Memang tidak rutin, namun mereka selalu 

mengupayakan kerja bakti diadakan tiap hari libur. 
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  Gambar 4. Warga Kerja Bakti membersihkan Kampung Putih 

  Sumber: Data Desa, 2019 

4.2 Kampung Wisata Tematik “Kampung Putih” Kota Malang 

 

Gambar 5. Gapura Kampung Putih 

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019 

Meskipun Kampung Putih memiliki nama Jalan Jaksa Agung Suprapto 

Dalam, tidak dipungkiri bahwa penyebutan sebagai Kampung Putih lebih akrab di 

telinga masyarakat saat ini. Hal tersebut tidak terlepas dari pencanangan 

pemukiman-pemukiman di Kota Malang sebagai kampung wisata tematik di 

tahun 2017. Kampung Putih sendiri merupakan nama yang dicetuskan oleh 
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Mochammad Anton atau Abah Anton, Wali Kota Malang yang menjabat pada 

periode 2013-2018. 

Biasanya nama yang dimiliki setiap kampung wisata tematik menunjukan 

ciri khas yang nantinya akan ditonjolkan pula. Sama halnya seperti Kampung 

Putih. Nama tersebut didapatkan Abah Anton terinspirasi ketika ia ke Tiongkok 

dan menemukan satu kampung dengan cat berwarna putih. Dalam pengecatannya, 

Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan CSR PT. Indana. Pihak PT. Indana 

selain memberikan cat, mereka juga sekaligus membawakan tukang yang akan 

mengecat Kampung Putih. Pengecatan tersebut memakan waktu kurang lebih 3 

bulan hingga pada 5 Agustus 2017 diresmikan oleh Abah Anton sebagai 

Kampung Putih.  

Ketika pihak PT. Indana mengerahkan timnya untuk melakukan 

pengecatan, warga di sana pun turut membantu. Warga memang tidak dilibatkan 

dalam proses pengerjaannya, kendati demikian warga pun memiliki inisiatif untuk 

silih berganti menyediakan makan siang untuk para tukang ketika rumah mereka 

sedang dicat. Mereka melakukan hal tersebut secara sukarela tanpa paksaan 

sebagai bentuk kesadaran mereka untuk membantu.  

“Terus akhirnya Pemkot turun, diadakan rapat, warga 

dikumpulkan. “Kalau dibuat gini bagaimana” ya 

warga setuju saja asalkan yang modalin kan dari 

pemerintah. Tidak usah biaya, cat dan tukang dari 

pemerintah. Cuman ya kita aja yang harus ngerti, 

gentian gitu ngasih mereka makan.” 

Bu ER, 13 Februari 2019 
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Gambar 6. Baliho Decofresh di Dalam Kampung Putih 

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019 

Warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam yang yang tergabung dalam 

Kampung Putih merupakan warga RW 06. RW tersebut memiliki total 7 RT, 

namun yang dijadikan kampung wisata hanya RT 4,5,6 dan 7 saja. Sementara 

untuk RT 1,2, dan 3 yang berada di timur sungai sampai saat ini bukanlah 

termasuk Kampung Putih.  

Sejak diresmikannya pemukiman tersebut sebagai Kampung Putih, 

nyatanya masih banyak kendala yang mereka hadapi. Salah satunya adalah karena 

belum ada rencana akan seperti apa ke depannya Kampung Putih setelah 

diresmikan, seperti kesiapan untuk mendatangkan wisatawan. Seperti yang 

diutarakan Pak SM saat wawancara bahwa dalam segi pariwisata, Kampung Putih 

terkendala masalah parkir wisatawan dan upaya untuk menunjukan sisi menarik 

dari Kampung Putih sehingga dapat menarik wisatawan. 
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Saat ini Kampung Putih sebagai kampung wisata sudah berjalan hampir 2 

tahun. Di tahun ini pula kontrak tersebut akan habis masanya, yaitu tepat di 

tanggal 5 Agustus 2019 nanti. Sampai saat ini belum ada wacana Kampung Putih 

kedepannya setelah kontrak tersebut berakhir. Kendati demikian warga masih 

berusaha untuk mengembangkan tempat tinggal mereka sebagai kampung wisata. 

4.3 Pemukiman Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam sebagai Kampung 

Perkotaan  

Di tengah keterlibatan warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam sebagai 

kampung wisata, nyatanya kampung tersebut merupakan pemukiman Kampug 

Kota. Sejalan dengan definisi mengenai Kampung Kota yang merupakan 

pemukiman yang tumbuh tanpa perencanaan infrastruktur dan jaringan ekonomi 

kota, begitu pula dengan Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam. Di awal 

pembangunannya, pemukiman ini bukanlah pemukiman yang terencana. Untuk 

itu, bangunan di pemukiman ini pun tidak diawali dengan membangun saluran air 

maupun listrik terlebih dahulu, melainkan langsung bangunan fisik rumah warga 

di sana.   

 Kampung Kota melalui bahasa akademik lainnya dapat diartikan juga 

sebafai informal settlement, illegal settlement, slums atau spontaneous settlement 

(Nursyahbani & Pigawati, 2015). Berangkat dari hal tersebut, nyatanya Jalan 

Jaksa Agung Suprapto Dalam merupakan pemukiman yang berdiri di lahan ilegal 

atau squatter area.  Masyarakat squatter area merupakan suatu masyarakat yang 

bertempat tinggal di atas lahan yang bukan haknya atau bukan diperuntukan bagi 

permukiman.  
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Hal tersebut dikarenakan lokasi Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam yang 

berada kurang dari 15 meter pada bibir sungai. Fakta tersebut melanggar 

Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis 

sempadan sungai dan garis sempadan danau. Garis sempadan sungai adalah garis 

maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan 

sungai. Adapun garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan 

perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditentukan: 

a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung 

sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari 

atau sama dengan 3 (tiga) meter; 

b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan 

palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih 

dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; 

c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan 

palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih 

dari 20 (dua puluh) meter. 

 
      Gambar 7. Gambar Kampung Putih Dari Jembatan 

  Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019 
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Selain lokasi pemukiman yang kurang dari 15 meter pada garis sempadan 

sungai, Dinas Pekerjaan Umum Kota malang juga memaparkan ciri-ciri yang 

membedakan rumah liar dengan rumah kumuh dan rumah kampung. Ciri-ciri 

tersebut ialah sebagai berikut: 

Tabel 3. Ciri-ciri Rumah Liar, Rumah Kampung, dan Rumah Kumuh 

No. Rumah Liar Rumah Kampung Rumah Kumuh 

1.  Sarana dan prasarana 

kurang bahkan tidak ada 

(jalan setapak, tidak ada 

pelayanan air bersih, 

drainase, pembungan air 

kotor) 

Kurangnya 

sarana dan 

prasarana 

Kurangnya sarana dan 

prasarana 

2.  Tidak mempunyai IMB Ada yang 

mempunyai IMB 

dan ada yang 

tidak 

Mempunyai legalitas 

(misal sertifikat) 

3.  Terdiri atas masyarakat 

golongan ekonomi rendah 

Terdiri dari 

golongan 

masyarakat 

rendah dan 

menengah 

Terdiri dari golongan 

masyarakat rendah dan 

menengah 

4.  Umumnya masyarakat 

tinggal tidak menetap 

Umumnya 

masyarakat 

sudah tinggal 

menetap 

Umumnya masyarakat 

tinggal menetap tetapi 

tidak jarang pula yang 

menetap 

5.  Fisik bangunan terdiri dari 

gubug, bahan-bahan yang 

tidak tahan lama, barang-

barang bekas, jarang yang 

Fisik 

bangunannya 

mayoritas semi 

permanen dan 

Fisik bangunan tidak 

berpengaruh terhadap 

rumah kumuh. Tergantung 

pada pola pengaturan 
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memiliki rumah permanen permanen rumah tersebut. 

6.  Lokasinya umumnya di 

daerah pinggiran kota atau 

di daerah bantaran sungai, 

sepanjang rel kereta api, 

pasar dan stasiun serta 

daerah-daerah yang sering 

banjir 

Lokasinya 

umumnya di 

pusat kota 

Lokasinya umumnya 

berada di pusat kota akan 

tetapi tidak jarang pula 

yang ditemukan di 

pinggiran kota dekat 

dengan pusat kegiatan 

seperti industri dan pabrik 

7.  Kepadatan penduduknya 

tinggi 

Memiliki 

kepadatan 

penduduk yang 

tinggi 

Umumnya kepadatan 

penduduknya tinggi 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang 

 Berdasarkan tabel di atas, pengklasifikasian yang dipaparkan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Malang tidak begitu sesuai dengan kondisi Jalan Jaksa 

Agung Suprapto Dalam saat ini. ada beberapa ciri-ciri yang bertolak belakang 

dengan kondisi pemukiman tersebut saat ini. Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam 

menjadi salah satu yang memperlihatkan bahwa pemukiman liar di perkotaan kini 

semakin dinamis. 

 Hal-hal yang sesuai antara tabel tersebut dengan yang terjadi di Jalan Jaksa 

Agung Suprapto Dalam ialah perihal tidak adanya IMB/ sertifikat, lokasi 

perkampungan, dan kepadatan penduduk yang tergolong tinggi. Tidak adanya 

perijinan serta surat-surat yang tidak jelas memang menjadi salah satu ciri yang 

membuat Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam tergolong menjadi squatter area. 

Saat ini tanah di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam adalah milik Angkatan Darat 

(AD). 
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Menurut pemaparan Pak YF dari Dinas Perumahan dan Permukiman 

(Disperkim) Kota Malang untuk mensiasati perihal surat-surat perizinan apabila 

dipertanyakan biasanya warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam menggunakan 

PBB sebagai bukti kepemilikan bangunan. Bahkan ada pula beberapa warga yang 

menggunakan kwitansi pembelian dengan pemilik terdahulu sebagai bukti 

memiliki bangunan tersebut.  

“Bukti bahwa dia menempati di sana satu-satunya ya 

mereka cuman PBB itu. “Suratnya mana?” Ya mereka 

cuman menunjukan PBB itu tadi. Kadang ada 

kwitansi yang ditunjukan itu dari orang yg lama. 

“Saya membeli ini loh”.”  

Pak YF, 5 Agustus 2018 

 Mengenai lokasi yang dijelaskan Dinas Pekerjaan Umum sebagai 

pemukiman yang umumnya berlokasi di daerah pinggiran kota atau di daerah 

bantaran sungai, sepanjang rel kereta api, pasar dan stasiun serta daerah-daerah 

yang sering banjir memang benar adanya seperti di Jalan Jaksa Agung Suprapto 

Dalam. Kampung ini merupakan pemukiman yang berlokasi di bantaran sungai 

berantas yang memiliki kerentanan seperti seringkali mengalami banjir terutama 

ketika musim hujan. 

 Banjir yang terjadi di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam biasanya terjadi 

ketika musim hujan tiba. Saat ini banjir di pemukiman tersebut sudah tidak 

separah dahulu. Hal ini dikarenakan bahwa aliran sungai sudah dibagi dua untuk 

mengurangi intensitas air. Banjir yang ada pun tidak sampai masuk ke dalam 

rumah-rumah warga. Meskipun demikian menurut pemaparan Bu ER dahulu 

pernah di tahun 1963 saat baru Mbah So saja yang tinggal di Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam, ada banjir yang sangat besar hingga rumah dan semua tanaman 

habis terkena banjir. Selain itu sekitar tahun 2002 di Gunung Banyak, Batu juga 
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sempat sekali waktu mengalami longsor dan mengakibatkan salah satu rumah di 

dekat musholla roboh terbawa aliran lumpur.  Banjir yang seringkali terjadi ketika 

musim hujan lambat-laun mulai mengikis tanah dipinggir sungai sehingga 

menimbulkan bolongan yang ditakutkan akan menyebabkan longsor kembali. 

 
Gambar 8. Tanah yang mulai terkikis di bawah jembatan 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019 

Kerentanan mereka terhadap bencana banjir juga salah satunya disebabkan 

karena warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam masih memiliki kebiasaan 

membuang sampah ke sungai. Tidak terdapatnya tempat sampah di depan rumah 

masing-masing, dikarenakan tidak adanya yang mau mengangkut sampah mereka. 

Dahulu sebenarnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam terdapat pasukan 

kuning atau petugas kebersihan yang mengambil sampah di depan rumah-rumah 

warga. Sehingga saat itu di depan rumah warga tersedia bak-bak sampah. Sampai 

pada akhirnya petugas kebersihan tersebut tidak dapat mengangkut lagi. Tidak 

diketahui secara pasti alasannya, namun beberapa warga mengaku bahwa tidak 

bisa diangkut lagi dikarenakan rute petugas kebersihannya kini berubah.  
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Sementara pernyataan mengenai umumnya masyarakat tinggal tidak 

menetap dan fisik bangunan terbuat dari gubuk atau bahan-bahan tidak tahan lama 

yang diutarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Malang tidak begitu sesuai 

dengan kondisi Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam. Hampir seluruh warga 

merupakan pendatang yang sudah bertahun-tahun membangun rumah di 

pemukiman tersebut. Meskipun memang ada beberapa warganya yang hanya 

mengekost lantaran pekerjaan mereka yang tidak jauh dari Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam. 

 Warga di sana tebilang sudah lama tinggal di Jalan Jaksa Agung Suprapto 

Dalam. Hal itu membuat rumah-rumah mereka sudah tidak lagi terbuat dari gubuk 

atau gedek. Kini rumah mereka sudah terbuat dari tembok dan menunjukan 

keberadaan mereka yang permanen di wilayah tersebut. Seperti yang jelaskan oleh 

Pak YF perihal kondisi bangunan mereka yang mengalami perubahan: 

“Mungkin awalnya dulu itukan permukiman sudah 

lama sekali. Coba-coba karena juga keterbatasan 

mereka, akhirnya perekonomian berkembang, entah 

itu jualan apa, ya nabung akhirnya ditembok-tembok 

sedikit.” 

Pak YF, 5 Desember 2018 

Di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam sarana prasana bisa dikatakan 

sudah hampir seluruhnya terpenuhi, kecuali pembuangan sampah. Apabila di lihat 

dari akses jalan, tidak hanya akses jalan setapak bahkan di sana sudah ada akses 

untuk keluar masuk kendaraan roda dua dan roda tiga. Jalan di sana pun terbuat 

dari aspal sehingga tidak ada kendala kesulitan untuk berlalu lalang. Warga 

mengakui bahwa di sana tidak bisa buat pavling lantaran mereka akan mengalami 

kekurangan resapan air dan berakibat buruk ketika hujan turun. 
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Sebagian warga juga telah menggunakan PDAM yang didapatnya sebagai 

bentuk subsidi dari pemerintah. Siapa saja bisa mendaftar untuk mendapatkan 

subdisi tersebut. Nantinya mereka hanya membayar setengah harga yaitu 450 ribu 

rupiah dan pembayarannya pun dapat diangsur. Kendati tidak semua warga 

memiliki kamar mandi masing-masing, namun di Jalan Jaksa Agung Suprapto 

Dalam terdapat kamar mandi bersama karena banyaknya sumber air mengalir. 

Sayangnya warga masih kebingungan untuk membuang aliran air kotor kemana 

lagi selain sungai.    
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nama Kampung Putih mulai dikenal ketika pemukiman yang bernama asli 

Jl. Jaksa Agung Suprapto Dalam tersebut diresmikan menjadi kampung wisata 

tematik. Peresmiannya yaitu 5 Agustus 2017 ketika Wali Kota Malang dijabat 

oleh Mochammad Anton atau Abah Anton. Saat ini, kontrak Kampung Putih 

dengan CSR PT.Indana sudah menginjak usia hampir 2 tahun. Di tahun ini pula 

kontrak keduanya akan berakhir.  

Setelah 2 tahun pencanangan kampung wisata tematik tersebut, warga pun 

memahami tempat tinggal mereka sebagai Kampung Putih. Penyebutan Kampung 

Putih dalam hal ini mengarah pada penyebutan pemukiman mereka yang kini 

menjadi kampung wisata. Warga memiliki pengalamannya masing-masing dalam 

memahami tempat tinggal mereka saat ini. Dalam memaknai tempat tinggal 

mereka, warga tidak terlepas dari pengalaman dan pengetahuan secara sadar yang 

didasari oleh pengetahuan akal sehat.  

Untuk mengkaji pengalaman dan pengetahuan yang terbangun pada 

subjek, peneliti menggunakan Teori Konstruksi Sosial milik Peter L. Berger. 

Dalam teorinya, Berger menggunakan dialektis yang saling berhubungan. Tiga 

dialektika tersebut ialah eksternalisasi, objektivikasi, dan internalisasi. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengawali proses analisis melalui proses obyektifikasi 

terlebih dahulu.  

Proses obyektifikasi merupakan proses ketika telah tersedianya dunia 

obyektif bagi individu. Dunia obyektif ini adalah Jalan Jaksa Agung Suprapto 

Dalam yang berubah menjadi Kampung Putih. Pada proses ini pula terdapat 
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peraturan-peraturan yang diberlakukan yang dimainkan oleh peran-peran yang 

telah disediakan secara obyektif pula. Dunia yang telah diobyektifnya tersebut 

kemudian di pahami kembali ke dalam kesadaran individu melalui proses 

internalisasi yang didalamnya terdapat proses sosialisasi sekunder. Setelah 

individu memiliki pengetahuannya masing-masing, maka kini mereka pun 

memiliki pemaknaan yang berbeda-beda dalam melihat tempat tinggal mereka. 

Pemaknaan yang berbeda-berbeda ini dikaji melalui proses eksternalisasi. Di 

mana perbedaan pengetahuan tersebut menghasilkan tindakan secara sadar yang 

berbeda pula pada masing-masing individu. 

5.1 Kampung Putih sebagai Realitas Obyektif 

Dalam memahami proses obyektifikasi tidak bisa terlepas dari dua hal 

pokok, yaitu proses pelembagaan dan legitimasi. Kedua hal ini merupakan satu 

kesatuan. Menurut Berger (dalam Berger & Luckmann, 1990) legitimasi 

merupakan proses obyektifikasi makna “tingkat dua” di mana yang pertama ialah 

proses pelembagaan. Fungsi legitimasi ini adalah untuk membuat obyektivasi 

“tingkat pertama” ini menjadi tersedia secara obyektif dan masuk akal secara 

subyektif.  

Program kampung wisata tematik di Kota Malang yang terus bertambah 

dengan berbagai rupa akan ciri khas masing-masing akhirnya mengalami 

pembiasaan melalui proses eksternalisasi. Ketika hadirnya berbagai kampung 

wisata di Kota Malang yang berpola dari kenyataan bahwa mereka adalah 

Kampung Kota, pada akhirnya tidak lagi sulit untuk didefinisikan. Begitu pula 

yang terjadi pada warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam yang tempat 
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tinggalnya dijadikan Kampung Putih. Hal ini dikarenakan mereka telah lebih 

dahulu memiliki persediaan pengetahuan tentang kampung wisata tematik. 

Dengan diresmikannya Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam sebagai 

Kampung Putih membuat warga di sana memiliki tugas baru. Tugas tersebut 

adalah untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya agar tetap nyaman dan 

menarik bagi wisatawan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, hal utama yang 

harus diperhatikan warga adalah cara mereka membuang sampah dan menjemur 

pakaian. Himbauan semacam itu tidak hanya dilakukan oleh Wali Kota Malang 

ketika persemian, tetapi juga oleh Pak Lurah.   

 

         Gambar 9. Peresmian Kampung Putih      

         Sumber: Merdeka.com, 2017 

Himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal yang silih 

beganti dilakukan, membuat warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam 

memahami bagaimana seharusnya mereka berperilaku di tengah kondisi tempat 

tinggalnya yang menjadi Kampung Putih. Dalam hal ini, kegiatan yang dianggap 

menyalahi aturan serta berdampak buruk bagi kondisi sosial dan fisik pun 
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ditempatkan di bawah kendali sosial. Untuk itu, maka tidak salah apabila 

diberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar. 

Salah satu sanksi yang dipahami bersama oleh warga Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam adalah adanya sanksi jika membuang sampah ke sungai. Sanksi 

tersebut adalah pada Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. 

Pada Pasal 26 Ayat 1 bagian (d) dituliskan bahwa setiap orang dilarang 

membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, salah 

satunya adalah membuang sampah ke sungai. Apabila melanggar maka diancam 

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) minggu atau denda paling banyak Rp. 

100.000,00 (seratus ribu rupiah). 

Perda tersebut sebenarnya telah dibentuk jauh sebelum Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam menjadi Kampung Putih. Sehingga seharusnya peraturan tersebut 

pun telah lama menjadi pengendali sosial bagi warga. Kendati demikian, nyatanya 

warga di sana masih belum cukup merasa takut terhadap sanksi tersebut. Hal ini 

dikarenakan Perda tersebut sejauh ini sulit diterapkan terkait siapa yang akan 

memberikan sanksi jika tidak ada pengawasan yang ketat.  

Pengetahuan tentang tidak adanya pengawasan intensif mengenai Perda 

tersebut juga dimiliki oleh Pak GR. Ia beranggapan bahwa sanksi denda yang 

diberikan Perda pada implementasinya tidak jelas siapa yang mengawasi dan 

menindak apabila ada yang melanggar. Belum jelasnya pada tahap pelaksanaan 

sanksi Perda tersebut pada akhirnya menjadi salah satu alasan warga tidak takut 

untuk tetap membuang sampah ke sungai. 

“Kan perdanya ada, sanksi sekian ribu. Tapi siapa 

yang melaksanakan ini? implementasinya bagaimana? 

Siapa yang mau menindak?” 

Pak GR, 11 Februari 2019 
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“Katanya kalau kena foto pas buang itu dilaporkan.” 

Pak JR, 4 Maret 2019 

Selain Pak GR, informan lain yang juga ikut menjelaskan bagaimana ia 

memahami Perda tersebut adalah Pak JR. Ia mengetahui bahwa jika terfoto ketika 

sedang membuang sampah ke sungai, maka mungkin untuk dilaporkan ke pihak 

berwajib dan mendapatkan sanksi. Pengetahuan tentang sanksi jika terfoto ini pun 

mungkin untuk menjadi salah satu patokan berperilaku warga lainnya untuk tetap 

membuang sampah ke sungai namun di malam hari agar tidak terlihat. 

“ Nah orang itu buangnya malam. Jadi kalau malam 

itu orang kaya orang lempar-lemparan.” 

Pak JR, 4 Maret 2019 

Selain Perda tersebut, ada pula sanksi sosial yang diberlakukan oleh orang-

orang dengan peranan tertentu yang telah diobyektifkan secara sosial. Bagi Berger 

peranan bisa digunakan ketika tipifikasi yang ada dalam suatu cadangan 

pengetahuan menjadi sebuah perilaku kolektif. Orang-orang tersebut adalah 

Pengurus RW dan Tokoh Masyarakat atau sesepuh kampung yang dianggap ikut 

serta menjadi pengendali sosial.  

Pengurus RW maupun sesepuh kampung merupakan individu yang 

memiliki peranan serta dianggap berpengaruh dalam kehidupan warga di 

dalamnya. Untuk itu ketika lembaga yang berasal dari eksternal suatu kelompok 

masyarakat tidak berfungsi secara maksimal, maka mereka yang berasal dari 

internal kelompok itu sendiri memiliki fungsi dan tugas yang diharapkan dapat 

mengendalikan kelompoknya. Dalam hal ini pengurus RW merupakan 

sekelompok individu yang dominan akan dibahas, mengingat bahwa di Kampung 
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Putih tidak begitu banyak terdapat sesepuh kampung. Sekalipun ada sesepuh, 

mereka ini biasanya sedang atau pernah terlibat dalam kepengurusan RW.    

Salah satu sesepuh kampung di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam adalah 

Pak JM. Beliau merasa bahwa sulit untuk menegur warganya jika terlihat sedang 

membuang sampah ke sungai. Belum adanya tempat pembuangan sampah yang 

layak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam membuat warga akhirnya 

mempertanyakan kembali pada Pak JM ke mana seharusnya membuang sampah 

sewaktu ditegur. Ia pun berharap permasalahan tempat pembuangan sampah ini 

segera terselesaikan oleh pengurus terkait.  

“Sebelum jadi Kampung Putih itu ya sudah ada mba 

sanksi Perda. Di sini tuh yang kadang-kadang  apa ya 

sulit. Akhirnya kalau kita ditanya, gak boleh buang di 

sini, terus dimana? Mau ngomong apa saya. Sulitnya 

di situ mbak. Saya tidak bisa menyalahkan siapa-

siapa, RT atau pun warganya. Jadi harusnya dari 

perangkat RW ada kebijaksanaan dengan Pak Lurah 

seperti apa.” 

Wawancara dengan Pak JM, 4 Maret 2019 

Untuk mempersiapkan Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam sebagai 

Kampung Putih juga adanya peraturan perihal menjemur pakaian. Peraturan ini 

bertujuan untuk membuang pemukiman lebih enak dipandang dan telihat bersih. 

Seperti yang dilakukan pula oleh Pak SM. Sebagai salah satu warga yang turut 

aktif sejak awal pencanangan Kampung Putih, ia diamanahkan untuk menjelaskan 

kepada warganya agar tidak menjemur pakaian sembarangan. Meskipun masih 

ada yang melakukan hal demikian, namun sudah banyak pula yang berubah. 

Dengan diubahnya kebiasaan ini, diharapkan Kampung Putih yang rapih dapat 

menarik wisatawan untuk datang. 

“Terus kalau jemur pakaian jangan seenaknya. Dulu 

kan kalau jemur pakaian seenaknya di jalan-jalan. Ya 
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kalo sekarang kan ya memang masih ada yang masih 

bandel cuman yang bagus sudah banyak.” 

Pak SM, 18 Februari 2019 

 Selain kedua peraturan di atas, warga lain di Jalan Jaksa Agung Suprapto 

Dalam juga memiliki pengetahuan berbeda tentang peraturan yang mereka pahami 

untuk mempersiapkan diri menjadi Kampung Putih. Salah satunya adalah yang 

dipahami oleh Bu ER. Pemahamannya yaitu berupa menjaga cat-cat di sana untuk 

tetap bersih. Peraturan ini ia peroleh ketika adanya sosialisasi. 

“Pokoknya ya dirawat lah cat cat ini supaya tidak 

kotor.” 

Bu ER, 13 Februari 2019 

 Peraturan untuk tetap menjaga cat tetap bersih tersebut nyatanya adalah 

berupa larangan untuk mengambar tembok-tembok di sana. Seperti yang diketahui 

oleh Bu ER maupun BU ST bahwa tidak diperbolehkannya untuk menggambar di 

tembok- tembok Kampung Putih. Hingga sempat pada satu waktu, ketika warga di 

sana belum mengetahui larangan tersebut akhirnya di gambarlah beberapa tembok 

di Kampung Putih agar lebih menarik perhatian wisatawan. Namun, selang 

beberapa hari langsung diminta untuk dihapus.  

“Nah ini tidak boleh dicat. Dulu sempat ada beberapa 

rumah dicoba dicat lalu distop tidak boleh. Dari 

mahasiswa itu mereka sudah bawa cat, alat-alat, terus 

tidak boleh. Karena tujuannya kan Kampung Putih 

jadi tidak boleh gitu digambar-gambar. Dari Dinas 

Pariwisata juga kan pernah kesini terus ya itu tidak 

diperbolehkan.” 

Bu ER, 13 Februari 2019 

“Hanya dicat putih saja tidak boleh dilukis. Dulu di 

ujung kan pernah dilukis, tapi ga boleh jadi dihapus.” 

Bu ST, 5 Maret 2019 
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5.2 Pemahaman Kembali Kampung Putih dalam Kesadaran Subyektif 

(Internalisasi) 

Pada tahap ini individu menjadi produk masyarakat dan masyarakat 

merupakan sebuah kenyataan subyektif. Kenyataan tersebut diperoleh individu 

melalui proses internalisasi. Menurut Berger, internalisasi merupakan sebuah 

pemahaman dan penafsiran individu secara langsung atas peristiwa obyektif 

sehingga mengungkapkan suatu makna. Tahap internalisasi ini diperoleh individu 

secara terus-menerus dimulai sebelum dicanangkannya Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam sebagai Kampung Putih hingga setelah diresmikan. 

Untuk menjadi bagian dalam masyarakat, individu harus mencapai tahap 

internalisasi tersebut yang dilakukan melalui proses sosialisasi. Proses ini pada 

umumnya terdiri atas dua tahap, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. 

Pada penelitian ini, sosialisasi yang terjadi hanya bersifat sekunder saja. Hal ini 

dapat terjadi ketika individu memasuki sebuah dunia baru yang ditemuinya 

melalui lembaga sosial atau organisasi sosial di luar pelaku sosialisasi primer. 

Mengingat Kampung Putih merupakan sebuah dunia yang diobyektifkan bagi 

kebanyakan warga di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam tidak sejak mereka lahir 

di dunia. 

5.2.1 Sosialisasi 

Dalam tahap ini subjek memperoleh sosialisasi sekunder. Sifat sosialisasi 

ini pada umumnya tidak terlepas dari status perangkat pengetahuan yang 

bersangkutan di dalam makna yang dipahami bersama oleh warga di sana. Proses 

pembentukan Kampung Putih dilakukan ketika kampung tersebut masih diketuai 

oleh Pak GD sebagai Ketua RW. Menurut pemaparannya, Kampung Putih hadir 

melihat keberhasilan Kampung Warna-Warni Jodipan. Saat itu Abah Anton 
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memiliki suatu ide untuk membuat kampung yang belum pernah ada di 

lingkungan Malang dan sekitarnya. Ide Kampung Putih beliau peroleh 

berdasarkan pengalamannya ke Tiongkok. 

 
Gambar 10. Kampung Putih diliput oleh salah satu koran 

Sumber: Data Desa 

“Awalnya memang kita tidak tahu. Lalu diberitahu 

ada pembiayaan terkait pembuatan kampung wisata 

tematik. Kampung putih pokoknya gini. Kemudian 

dari pihak pemkot itu memberitahu wilayah ini, kalau 

mau ya nanti dilakukan. Akhirnya di sosialisasikan ke 

warga. Akhirnya warga mau. Semua pembiayaan itu 

kan diberi CSR sehingga warga tidak mengeluarkan 

apapun.” 

Pak GD, 24 Maret 2018 

 Untuk mengutarakan maksud pencanangan tempat tinggal mereka sebagai 

kampung wisata, diawali ketika Pemkot Malang menemui Pak GD. Setelah 

menjelaskan maksud dan tujuannya, Pemkot Malang pun mengembalikan pilihan 

tersebut kepada warga atas kebersediannya. Akhirnya setelah pertemuan itu, 

beliau memaparkan pada pengurus RW untuk selanjutnya perwakilan tiap RT 

tersebut bertugas untuk menjelaskan pada tiap warga di RTnya.  
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 Dalam prosesnya, warga merasa tidak ada sosialisasi yang merata. Hal ini 

semakin pasti dengan berbeda-bedanya pengetahuan dan pengalaman  mereka 

tentang sosialisasi yang didapatkan. Seperti yang dialami oleh Bu ER bahwa 

pengetahuan yang didapatnya berupa sosialisasi tentang tempat tinggal mereka 

akan dibuat menjadi kampung wisata yang dinamai Kampung Putih. Adapun 

penjelasan di dalam sosialisasi tersebut hanya sebatas pada warna cat Kampung 

Putih nantinya. 

 “Ya cuman itu. Memang dijadikan kampung putih 

gitu aja. Temboknya putih, kusen pintu hijau, atap 

genteng abu-abu” 

Bu ER, 13 Februari 2018 

Tidak meratanya sosialisasi yang didapatkan oleh warga juga dialami oleh 

Pak JM. Ia mengaku tidak ada sosialisasi yang dilakukan ke rumah-rumah. Oleh 

sebab itu akhirnya para tetangganya lah yang memberikan informasi tersebut. 

Seperti itulah cara lain di mana warga yang sebelumnya telah menerima informasi 

pencanangan Kampung Putih, kemudian melanjutkan informasi yang ia terima 

tersebut untuk diteruskan kepada warga lainnya pula. Di samping itu, Pak JM juga 

merasa bahwa tidak adanya permintaan persetujuan secara pribadi yang dilakukan 

ke warga-warga. 

“Kayaknya ada cuma saya ga ikut. Saya cuma 

membayangkan saja, nanti orang-orang yang kasih 

informasi itu ke saya. Mungkin hanya formalitas, 

sepertinya tidak ada persetujuan hitam di atas putih” 

Pak JM, 4 Maret 2019 

 Selain Pak JM, warga lain yang justru tidak tahu menahu sama sekali awal 

mula pembangunan Kampung Putih adalah Pak GR. Ia merasa tidak dilibatkan 

dalam pencanangan Kampung Putih hingga akhirnya memperoleh informasi 

tentang hal tersebut melalui para tetangga. Melalui para tetangga yang seringkali 
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menyebut “Kampung Putih… Kampung Putih” akhirnya ia mengetahui tempat 

tinggalnya akan dijadikan kampung wisata. Ketidak tahuan ini juga disebabkan 

karena tidak adanya persetujuan seperti tanda tangan yang dilakukan pada tiap-

tiap warga. 

“Nah itu ya saya tidak tahu. Tahu-tahu di cat. Kok di 

cat? Namanya juga saya kan jarang keluar rumah. 

Tau-tau “Kampung Putih… Kampung Putih”.” 

Pak GR, 11 Februari 2019 

Proses sosialisasi sekunder juga biasanya dipahami dalam konteks 

kelembagaan. Seperti yang telah dipaparkan di atas, lembaga yang telah hadir 

untuk mengawali proses ini adalah pihak Pemkot dan juga Pengurus RW. 

Keduanya merupakan bentuk lembaga atau organisasi sosial yang telah 

memperoleh pelegitimasian di mata masyarakat. Oleh sebab itu, mereka dianggap 

memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan warga lainnya. Selain lembaga 

tersebut, adapula bentuk lembaga lain yang turut melaksanakan proses sosialisasi 

di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam, yaitu dinas-dinas terkait. Dinas tersebut 

diantaranya seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta 

Dinas Pertamanan. 

Meskipun beberapa warga mengaku bahwa menerima informasi terkait 

sosialisasi yang terbatas sampai pada proses pengecatan saja, yang lain 

menjelaskan bahwa mereka mendapatkan informasi lebih jauh mengenai 

Kampung Putih kedepannya akan seperti apa. Informasi yang didapat tersebut 

salah satunya diperoleh dari Dinas Pariwisata. Kampung Putih oleh Dinas 

Pariwisata sudah dijelaskan cara mengelola kedepannya apabila pariwisatanya 

sudah berjalan dan ramai. Seperti yang dipaparkan oleh Pak JR dalam wawancara 

berikut ini: 
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“Ya sebenarnya dijelaskannya sudah panjang. Di 

pikiran kita juga wah nanti ini banyak pengunjungnya 

jadi ramai. Dari Dinas Pariwisata juga sudah 

menjelaskan caranya mengelola. Seperti 

dikarciskannya juga. Sampai ke situ sudah. Waktu itu 

kan turun, terus dilihat kamar mandinya kok kurang 

memadai. Jadi disuruh dibenahi nomor 1 itu MCKnya. 

Sekarang ya sudah bagus sudah diporselen.” 

Pak JR, 4 Maret 2019 

  Dalam kunjungan Dinas Pariwisata telah disosialisasikan bahwa karena 

Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam akan menjadi Kampung Putih, maka hal 

pertama yang harus dibenahi adalah masalah MCK. MCK di sana awalnya 

memang kurang memadai, namun akhirnya sekarang sudah jauh lebih baik. 

Bahkan sekarang lantainya sudah diporselen. Hal ini bertujuan selain untuk 

memberikan kenyamanan bagi wisatawan, juga upaya dalam menjaga kebersihan 

di lingkungan Kampung Putih. 

 Pengetahuan tersebut diperoleh Pak JR semenjak kehadiran Dinas 

Pariwisata di sana yang menjelaskan kesiapan mereka untuk menghadapi 

wisatawan. Pak JR juga menjelaskan bahwa selain Dinas Pariwisata, dinas lain 

seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), serta Dinas Pertamanan 

pun pernah turun langsung ke Kampung Putih. Bantuan yang diberikan oleh 

Disperkim berupa bantuan membangun plengsengan dan juga membangun taman. 

Sementara dari Dinas Pertamanan, mereka memberikan bantuan berupa tanaman.  

Sosialisasi lain yang juga sekaligus melegitimasi kehadiran Kampung 

Putih adalah dengan diadakannya peresmian yang dilakukan oleh Abah Anton 

selaku Wali Kota Malang saat itu. Selain Wali Kota, Pak Lurah juga memaparkan 

dalam pidatonya bahwa warga Kampung Putih dihimbau untuk terus menjaga 

kebersihan dan tidak membuang sampah lagi ke sungai. 
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Persetujuan warga untuk tempat tinggalnya dijadikan Kampung Putih 

didasari atas beberapa faktor, yaitu mereka merasa lingkungannya akan lebih 

bersih apabila dicat seragam serta bayangan akan kampung wisata yang dapat 

meningkatkan perekonomian warga di sana. Selain itu, salah satu informan pun 

mengaku bahwa dengan dicat dan ada tujuan wisata akan membuat Kampung 

Putih lebih baik karena mereka pada dasarnya berdiri di tanah yang tidak resmi. 

Hal tersebut yang membuat akhirnya sebagian besar warga di sana setuju. 

Pernyataan tersebut juga diakui oleh Bu ER. 

“Banyaknya setuju. Kan pada pingin maju. Pada 

membayangkan kan bisa menambah penghasilan ada 

jualan apa apa ternyata mesti belum bisa. Ya kita 

sabar saja.  Insyaallah ntar kapan-kapan.” 

Bu ER, 13 Februari 2019 

 Kehadiran Kampung Putih yang merupakan peluang bagi warga di sana 

untuk hidup lebih baik tidak hanya terlihat dari upaya dalam memperbaiki 

perilaku mereka dalam menjaga lingkungan, namun juga upaya untuk memajukan 

tempat tinggal mereka dalam ranah pariwisata. Mengingat selama ini mereka 

tinggal di pemukiman yang tidak memiliki sertifikat atas lahan dan sempat kali 

menghadapi wacana penggusuran, dengan dibangunnya Kampung Putih ini 

diharapkan sebagai sebuah peluang bagi mereka untuk terlepas dari permasalahan 

tesebut.  

 Seperti yang dipaparkan oleh Pak GD, Mantan Ketua RW Kampung Putih, 

bahwa Mantan Walikota Malang, Abah Anton sempat menjanjikan bahwa Jalan 

Jaksa Agung Suprapto Dalam akan memperoleh sertifikat kepemilikan tanah 

apabila menjadi Kampung Putih dan hal itu sempat dibahas pula pada peresmian 

Kampung Putih, meskipun sampai saat ini belum ada kelanjutannya bagaimana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Menurut Pak GD, yang terpenting saat ini adalah mengubah perilaku warga 

terlebih dahulu. Kemungkinan sertifikat itu akan ada jika perilaku telah berubah 

dan lingkungan lebih tertata. 

“Iya dulu waktu pembukaan. Awalnya Abah Anton 

diupayakan memang supaya warga tidak merasa 

resah, dikit-dikit kok digusur. Tapi yang gatau kapan. 

Ya yang diharapkan memang perubahan perilaku  

warga. ya setelah itu mereka masih belum ada tindak 

lanjutnya bagaimana. Yang penting sekarang 

bagaimana warganya dulu mau berubah perilakunya. 

Nanti kan kalau sudah mau berubah kemungkinan itu 

baru bisa. Karena sekarang ini kan belum tertata.” 

Pak GD, 24 Maret 2018 

5.2.2 Memelihara Kenyataan Subyektif 

Banyaknya sosialisasi yang didapatkan oleh warga membuat warga 

memaknai ‘Kampung Putih’ sebagai bahasa yang dipahami bersama. Dalam hal 

ini Kampung Putih merujuk pada bukan hanya wilayah yang mereka tinggali saja, 

melainkan wilayah yang dijadikan kampung wisata. Percapakan sehari-sehari 

tersebut tidak hanya digunakan oleh warga setempat saja, melainkan banyak 

warga di luar Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam. Dalam percakapan inilah yang 

menurut Berger obyektifikasi bahasa menjadi objek kesadaran individu. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa penggunaan bahasa yang sama secara-terus menerus dapat 

mengobyektifikasi pegalaman biografis yang sedang berkembang (Berger & 

Luckmann, 1990).  

Bahasa yang terus dipelihara tersebut pada waktu yang bersamaan juga 

terus menerus memodifikasi dirinya sendiri. Pada kondisi ini unsur-unsur lama 

dapat dibuang dan digantikan unsur-unsur baru. Selain itu juga memperlemah 

beberapa unsur yang dianggap wajar dan memperkuat unsur lainnya. Untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

memelihara kenyataan subyektif tersebut orang-orang yang berpengaruh dalam 

kehidupan individu memiliki peranan penting. 

Individu atau lembaga yang berpengaruh merupakan agen utama untuk 

mempertahankan kenyataan subyektifnya. Kendati mereka memang memiliki 

peranan sentral, namun individu lain yang tidak begitu berpengaruh (warga biasa) 

memiliki peranan sebagai penggiring. Mereka yang berpengaruh ini penting bagi 

individu untuk dapat menemukan unsur yang menentukan sebuah kenyataan 

disebut sebagai indentitas serta sebagai pemandu untuk memasuki Kampung Putih 

sebagai kenyataan baru. 

5.3 Menjadi Bagian dari Kampung Putih (Eksternalisasi) 

 Proses eksternalisasi merupakan sebuah upaya bagi individu memastikan 

dirinya sebagai makhluk sosial (homo sapiens). Individu tidak mungkin 

melangsungkan hidup dalam lingkungan yang statis dan tanpa gerak. Melalui 

aktivitas, individu akan terus-menerus mencurahkan keberadaannya (Manuaba, 

2008). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pada proses sosial ini masyarakat 

menjadi produk manusia. 

 Produk manusia merupakan sebuah dunia yang dibentuk atau 

dikonstruksikan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Dunia manusia tersebutlah 

yang dinamakan sebagai kebudayaan. Tujuannya adalah memberikan struktur-

struktur kokoh yang tidak dimiliki secara biologis. Mengingat hakikatnya yang 

merupakan bentukan manusia, maka struktur tersebut bersifat tidak stabil yang 

selalu memiliki kemungkinan berubah (Manuaba, 2008). 

Pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan individu ketika tempat 

tinggalnya menjadi Kampung Putih yang diendap dalam ingatan dapat menjadi 
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pengalaman bersama, sebab dapat menjadi patokan berperilaku bagi yang lainnya. 

Sehingga pengalaman bersama ini dapat berpotensi menjadi objektif (Karman, 

2015). Pengetahuan yang telah masuk pada kesadaran subyektif individu 

kemudian dicurahkan kembali olehnya secara terus-menerus ke dalam dunia, baik 

melalui aktivitas fisik maupun mental. 

Ragam makna yang dimiliki individu dalam memandang tempat 

tinggalnya saat ini tidak terlepas dari upaya mereka dalam memajukan Jalan Jaksa 

Agung Suprapto Dalam menjadi Kampung Putih. Upaya yang dilakukan ini salah 

satunya adalah dengan memperbaiki kebiasaan membuang sampah ke sungai. 

Dahulu sebenarnya di Kampung Putih terdapat pasukan kuning atau petugas 

kebersihan yang mengambil sampah di depan rumah-rumah warga. Sehingga saat 

itu di depan rumah warga tersedia bak-bak sampah. Sampai pada akhirnya petugas 

kebersihan tersebut tidak dapat mengangkut lagi. Tidak diketahui secara pasti 

alasannya, namun menurut pemaparan Bu ER bahwa tidak bisa diangkut lagi 

dikarenakan rute petugas kebersihannya kini berubah.  

“Dulu di depan rumah sini ada tempat sampah, tapi 

kan tidak ada yang ngambil. Saya pernah dapat 

undangan ke DLH dengan 2 orang terus ketemu Pak 

Lurah di sana. Terus jalan keluarnya itu gimana. 

Terus kan saya usul kalau bagaimana kalau 

dikumpulkan keatas terus kerjsama dengan pasukan 

kuning gimana. Ternyata sudah ga bisa. Jadi jalurnya 

itu ga ada yang kesini.” 

Bu ER, 13 Februari 2019 

 Kondisi tersebut sempat dihiraukan dan akhirnya warga kembali 

membuang sampah ke sungai. Di saat seperti sekarang ini, ketika tempat tinggal 

mereka menjadi objek wisata, hal tersebut merupakan isu yang kembali meluap 

dan perlu adanya usaha lebih lanjut untuk menemukan solusi. Warga sendiri 
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sebenarnya tidak mempermasalahkan jika mereka harus membayar iuran untuk 

petugas kebersihan, namun sayangnya kehadiran petugas kebersihan di 

lingkungan mereka pun tidak memungkinkan. 

“Kendalanya di situ kan tidak tidak bisa berenti lama. 

Orang ada yang mau ngirim apa gitu kesini, terus 

mobilnya berhenti di jembatan, kena tilang polisi. 

Mobil bank sampah juga ditilang, kan ngangkut 

sampah itu butuh waktu. Jadi repotnya di situ. Sampai 

mobilnya yang bank sampah sudah langganan tetep 

aja (ditilang).” 

Pak JR, 4 Maret 2019 

 Seperti yang dikemukakan oleh Pak JR bahwa mereka juga terkendala 

pada lokasi pemukiman yang berada di jalan protokol di mana arus kendaraan di 

sana selalu ramai. Hal tersebut membuat mobil pengangkut sampah akan ditilang 

apabila berhenti terlalu lama. Sementara untuk mengangkut sampah tidaklah 

memakan waktu yang sebentar. Warga juga tidak mungkin untuk menumpuknya 

di atas karena justru akan semakin terlihat kotor dan apabila tidak langsung 

diambil oleh petugas membuatnya menjadi semakin berbau tak sedap serta 

merusak kebersihan jalan. Selain itu jika semakin menumpuk juga tidak 

dipungkiri akan memancing warga setempat maupun orang di luar Kampung Putih 

untuk membuang sampah di sana. 

Mengingat di sana tidak terdapat sarana pembuangan sampah dan sedang 

tahap pengusahaan oleh Pengurus RW, maka beberapa alternatif pun dilakukan. 

Solusi untuk meninggalkan kebiasaan membuang sampah ke sungai adalah 

dengan diadakannya bank sampah. Beberapa orang yang aktif dalam 

menggerakan bank sampah di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam  adalah Bu ST 

dan Istri Pak IM. Nama bank sampah ini adalah Bank Sampah Melati. Menurut 

Bu ST, bank sampah ini bermula dari skripsi mahasiswa. Diakui oleh Bu ST 
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bahwa menumbuhkan minat warga di sana untuk bergabung menjadi nasabah 

bank sampah tidaklah mudah. Ia harus mengajak satu-satu warga. Sampai saat ini 

pun jumlah nasabah bank sampah di sana pun tidak sampai 50 orang. Kendati 

demikian tetap mengalami perkembangan dari nasabah awal yang berjumlah 20 

orang. 

“Kalau bank sampah kita disini memang jalan. Bank 

sampah awalnya juga dari mahasiswa. Skripsi sini. 

Suruh ngumpulin jadi nasabah bank sampah. Awalnya 

20 orang. lalu 20 orang itu pada mau. Ya itu juga 

harus mrotolin satu-satu. Kalau bank sampah kita 

sudah ikut kegiatan dari kota.” 

Bu ST, 5 Maret 2019 

 
Gambar 11. Buku Tabungan Bank Sampah ‘Melati’ 

Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019 

 Saat ini Bank Sampah diadakan setiap dua minggu sekali mengikuti jadwal 

dari pusat. Kesulitan lain yang Bu ST rasakan ketika mengajak warga lain untuk 

menjadi pengurus adalah karena gaji yang hanya turun setahun sekali, yaitu ketika 

bulan ramadhan. Kendati kesulitan untuk mengajak orang lain, ia tetap tekun 

mengurusi bank sampah di lingkungannya. Selain sebagai pengurus, ia juga 
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mempraktikan bentuk sadar lingkungan pada kesehariannya pula. Dengan 

mengurangi pembuangan sampah ke sungai, ia berharap dapat memberikan contoh 

yang positif kepada warga lainnya terkait membuang sampah sedemikian rupa 

agar tidak mencemari lingkungan tempat tinggal mereka sendiri.  

 
             Gambar 12. Unit Bank Sampah “Melati” di Kampung Putih 

    Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019 

 Melalui bank sampah ini dirasa permasalahan mengenai sampah anorganik 

cukup dapat teratasi. Kini yang menjadi permasalahan adalah sampah-sampah 

organik. Salah satu solusi yang ditawarkan pengurus RW adalah dengan 

membuang sampah di bak sampah di Paguyuban PKL Kampung Putih. 

Paguyuban PKL ini berlokasi di depan RSUD. Syaiful Anwar. Salah satu 

pengurus Paguyuban PKL tersebut adalah Pak SM. 

Bagi Pak SM, untuk mengurangi kebiasaan yang berdampak buruk itu ia 

mengajak warganya untuk membuang sampah di bak sampah yang disediakan di 

PKL Paguyuban Kampung Putih. Meskipun ruangnya yang belum cukup untuk 

menampung semua sampah warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam, namun ia 

menyarankan untuk warga mulai beralih membuang sampah di sana dan 
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meninggalkan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Warga yang membuang 

sampah di bak sampah tersebut pun tidak dimintai biaya karena sudah ditanggung 

oleh pihak PKL Paguyuban Kampung Putih. 

“Dulu kan kalau buang ke kali, tapi sekarang kan di 

PKL atas itu ada bak sampah. Jadi untuk warga 

khususnya RT 4 tempat saya ini, saya sarankan jangan 

buang sampah ke kali tapi kesana saja ke tempat PKL, 

karena tempat PKL itu PKL sendiri yang bayar 

pengangkutan sampah jadi warga ga saya tarik.” 

Pak SM, 18 Februari 2019 

 Untuk memajukan tempat tinggal mereka menjadi Kampung Putih, hal-hal 

yang mereka upayakan selain menjaga lingkungan agar terlihat bersih dan ramah 

wisatawan, mereka juga banyak membenahi tempat tinggal mereka secara mandiri 

agar menarik bagi wisatawan. Untuk mempermudah pengorganisiran hal tersebut, 

maka sejak awal menjadi Kampung Putih di sana telah dibentuk Pokdarwis 

(Kelompok Sadar Wisata). Salah satu penggiatnya adalah Bu ST dan saat ini 

menjabat sebagai Seksi Kampung Tematik di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam. 

Sejak awal pembangunan Kampung Putih, Bu ST merupakan pengurus 

Pokdarwis di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam. Sejauh ini nilai jual Kampung 

Putih hanya terletak pada warna bangunan yang seragam serta tempat foto-foto 

yang disediakan. Bagi Bu ST seharusnya sejak awal Kampung Putih didirikan 

yang pertama dihias adalah tampak depan perkampungan, sebab posisi tempat 

foto yang jauh dari jalan dan tersembunyi. Hal ini membuat daya tarik Kampung 

Putih tidak begitu terlihat oleh wisatawan yang akan berkunjung. Untuk 

membuatnya tampak menarik, Bu ST berpikir untuk membuat bergola sepanjang 

jalan masuk Kampung Putih. Selain menarik, ini juga membuat tempat tinggal 

mereka lebih teduh. 
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“Posisi selfie juga kan jauh dari jalan, tersembunyi. 

Mungkin kita kan harusnya dari awal menghiasnya 

dari atas. Maksud saya juga gitu mau dibuat bergola 

gitu. Tulisannya sudah ada tinggal mengerjakannya 

aja.” 

Bu ST, 5 Maret 2019 

 Bu ST tidak jarang pula mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan 

dengan kampung wisata tematik untuk selanjutnya dijadikan bahan diskusi dalam 

memperbaiki Kampung Putih. Salah satunya adalah acara yang membuatnya 

bertemu dengan Pak Bambang, Ketua RW Kampung Glintung. Pertemuannya 

dengan Pak Bambang membahas ide dalam mengembangkan Kampung Putih 

kedepannya. Dalam pertemuannya pula dijelaskan bahwa jika hanya tembok putih 

saja sulit untuk menjadi nilai jual. Perlu dicari inovasi lain, misalnya tanaman 

yang mempercantik kampung. 

“Waktu itu juga sempat ada acara Axis ketemu Pak 

Bambang 3G (Kampung Glintung). katanya mau 

ngajarin. Monggo kalau mau kirim surat ke saya. 

Waktu itu saya sudah sampaikan ke Pak Giri untuk 

gandeng Pak Bambang. Kita kan di sini Kampung 

Putih, jadi tidak bisa di cat yang lain. Katanya Pak 

Bambang sih kalau cuman putih tidak bisa dijual apa-

apa. Kalau catnya sudah luntur. Harus ada ide lain.” 

Bu ST, 5 Maret 2019 

 Usaha lain yang coba dilakukan Bu ST dan pengurus lainnya adalah 

dengan membuat Pasar Ramadhan pada tahun 2018. Ia mengajak warga di sana 

untuk menjual takjil. Pasar itu sudah sempat berlangsung 2 minggu. Sayangnya 

pasar tersebut sepi karena yang membeli hanya warga di sana pula. Hal ini selain 

disebabkan karena sudah banyak penjual takjil di atas dekat RSUD. Syaiful 

Anwar, juga karena posisi jalan masuk ke pemukiman mereka yang sulit dan 

menurun dari jalan raya. Sehingga tidak begitu terlihat dari luar apabila ada yang 

berjualan. 
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“Kemarin di sini kita kerjasama dengan koperasi 

membuat pasar ramadhan. Tapi kan ya yang jual 

orang sini, yang beli juga orang sini akhirnya ya 

masih sepi. Karena di atas juga kan sudah banyak 

yang jualan. Sudah dibuatkan banner juga. Sudah 

berjualan 2 minggu. Cuma ya kalau tidak laku kan 

kasihan.” 

Bu ST, 5 Maret 2019 

 Di tahun 2019 ini, Kampung Putih sudah menginjak tahun ke 2 dan di 

tahun ini pula kontraknya dengan PT. Indana habis. Meskipun masa Kampung 

Putih yang sebentar lagi habis, nyatanya masih banyak kendala yang dihadapi oleh 

warga untuk menjadikan tempat tinggal mereka menjadi kampung wisata. Selain 

permasalahan mengenai upaya dalam menunjukan sisi menarik dari Kampung 

Putih, hal yang menjadi penting adalah permasalahan parkir.  

 Lokasi Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam yang berada di jalan protokol 

membuat lokasi tersebut selalu ramai. Di samping itu, Jalan Jaksa Agung 

Suprapto Dalam memang tidak memiliki lahan parkir bagi wisatawan. Adapun 

lahan-lahan di sepanjang jalan di dalam perkampungan sudah diisi oleh 

transportasi warga. Dalam wawancara dengan Pak JR, ia menjelaskan bahwa 

permasalahan ini juga sempat dibahas dengan Dinas Pariwisata. Bahkan Pak 

Lurah pun sudah sempat menjanjikan akan kerjasama dengan PLN untuk 

menampung parkir pengunjung. Namun menurut Pak JR sayangnya belum sampai 

fase tersebut, Kampung Putih nyatanya sepi pengunjung. 

“Cuma kendalanya itu ternyata parkiran. Kan di 

jembatan tidak bisa, terus di rumah sakit juga penuh. 

Di RS (Syaiful Anwar) aja dulu kalau penuh, luber 

kesini-sini. Warga aja di sini ya begini parkirnya. Oh 

iya, dulu janji Pak Lurah kalau pengunjungnya 

banyak, mau minta tolong ke PLN” 

Pak JR, 4 Maret 2019 
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 Dengan berakhirnya kontrak dengan PT. Indana yang beberapa bulan lagi, 

warga di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam berharap dapat merealisasikan 

keinginan-keinginan untuk membenahi Kampung Putih yang sebelumnya belum 

sempat terlaksana baik karena tidak diperbolehkan dalam kontrak ataupun 

alasannya lainnya. Perbaikan yang dilakukan ini diharapkan dapat menarik dan 

bermanfaat tidak hanya bagi wisatawan, namun juga bagi warga mereka sendiri.  

 Seperti yang dicita-citakan oleh Bu ER. Beliau sangat ingin membuatkan 

taman bacaan bagi anak-anak di sana. Taman ini bertujuan untuk memberikan 

edukasi bagi anak-anak di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam. Selain itu, 

diharapkan anak-anak akan betah bemain di taman tersebut dan tidak lagi bermain 

dekat aliran sungai yang tentu saja berbahaya. Di samping itu, dengan membaca 

diharapkan anak-anak di sana juga mengurangi penggunaan gadget. Nantinya 

remaja-remaja di sana juga diharapkan dapat turut membantu mengajari anak-

anak kecil.  

“Tapi ga tau nanti kalau habis (kontrak) ini 

bagaimana. Kita juga rencana ini membuat taman 

bacaan. Masih ada yang ngajukan. Kan enak kalau 

ada PR bisa dikerjakan, terus nanti mungkin mbak-

mbaknya yang besar bisa bantuin.” 

Bu ER, 13 Februari 2019 

  Keinginan yang bermanfaat tersebut juga mejadi harapan bagi Pak GR, 

namun dalam wujud yang berbeda. Beliau berharap agar kedepannya sewaktu 

kontrak dengan PT. Indana telah habis, Kampung Putih dapat menampilkan 

sejarah dari Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam itu sendiri. Sehingga Kampung 

Putih tidak hanya terkenal karena perubahan fisik saja, namun juga 

memperkenalkan sejarah Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam. Tidak hanya bagi 
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wisatawan namun juga pada generasi muda di sana sehingga memunculkan rasa 

memiliki terhadap tempat tinggalnya.   

“Ini ingin saya kembangkan pada sejarah kampung 

ini. paling tidak orang datang ini tahu tentang 

kampung ini juga.” 

Pak GR, 11 Februari 2019 

Berdasarkan kondisi-kondisi yang dipaparkan di atas, terlihat bahwa 

akumulasi pengetahuan yang terus direproduksi tersebut membuat suatu cadangan 

pengetahuan masyarakat (social stock of knowledge). Menurut Berger, 

keseluruhan pengalaman individu maupun masyarakat dapat membentuk suatu 

cadangan pengetahuan masyarakat (social stock of knowledge) yang dialihkan dari 

generasi ke generasi dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab individu hidup dalam 

dunia akal sehat lengkap dengan perangkat pengetahuan yang spesifik (Berger & 

Luckmann, 1990). Sehingga tidak heran apabila cadangan pengetahuan bersama 

menjadi sangat berpengaruh dalam berperilaku.  

Kampung Putih pun kini menjadi wujud baru bagi tempat tinggal warga 

Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam. Meskipun mereka memiliki cara pandang dan 

pemaknaannya masing-masing terhadap tempat tinggalnya, namun semua itu 

bersumber pada satu bahasa yang dipahami mengenai Kampung Putih. Bahasa ini 

akan mungkin untuk terus dipelihara atau bahkan dimodifikasi. Sehingga mungkin 

apabila nanti makna individu terhadap tempat tinggalnya akan berubah pula 

seiring berjalannya waktu.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa konstruksi pengetahuan warga Jalan 

Jaksa Agung Suprapto Dalam terhadap tempat tinggalnya yang menjadi kampung 

wisata tematik “Kampung Putih” Kota Malang berbeda-beda pada tiap individu 

tergantung pada cara mereka memahami tiga momen (obyektivikasi, internalisasi, 

dan eksternalisasi) tersebut. Dengan hadirnya Kampung Putih sebagai sebuah 

kenyataan obyektif yang dipahami kembali pada kesadaran subyektif melalui 

proses sosialisasi, kini individu memiliki pemaknaan masing-masing terhadap 

tempat tinggalnya.  

Pengetahuan yang mereka miliki pun akhirnya terlihat pada tindakan mereka 

secara sadar dalam memperlakukan tempat tinggalnya. Pada aspek memelihara 

lingkungan, tidak adanya sarana pembuangan sampah di sana membuat individu 

menggunakan alternalif lain seperti diadakannya bank sampah dan membuang 

sampah di bak sampah yang disediakan oleh PKL Paguyuban Kampung Putih. 

Meskipun diakui pada kenyataannya hal tersebut masih proses pelaksanaanya 

secara pelan-pelan. 

Untuk menarik wisatawan agar datang ke Kampung Putih berbagai upaya pun 

dilakukan oleh individu-individu di sana. Adapun berbagai ide yang belum 

terealisasikan dikarenakan terbentur dengan batasan kontrak dengan PT. Indana. 

Untuk itu jika kontrak tersebut habis, individu-individu di sana pun memiliki 

beragam rencana, mulai dari ingin membentuk taman bacaan sampai menunjukan 
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sisi sejarah Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam agar tidak hanya wisatawan saja 

yang tahu melainkan generasi muda di sana pun mengerti sejarah tempat tinggal 

mereka. Beragam serta berbedanya ide maupun tindakan ini dikarenakan warga 

memiliki pengetahuan serta pengalaman masing-masing untuk menanggapi 

kenyataan secara sadar. 

6.2 Saran 

Berdasarkan proses dan hasil selama menjalankan penelitian ini, peneliti memiliki 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Saran Akademis 

Penelitian ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu 

peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar meneliti 

mengenai kerentanan bencana di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam serta 

usaha untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Hal ini berkaitan 

dengan kondisi di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam yang seringkali 

menghadapi bencana banjir serta aliran banjir yang semakin mengikis 

bagian bawah rumah khususnya yang besentuhan langsung dengan aliran 

sungai. Sementara mereka juga memiliki kerentanan seperti kebiasaan 

mengenai kebiasaan membuang sampah ke sungai. 

2. Saran Praktis 

 Bagi warga Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam; Pertama, diharapkan 

adanya komunikasi yang semakin intensif antara pengurus RW dengan 

warga untuk segera menyelesaikan permasalahan pembuangan sampah 

warga yang masih ke sungai. Segera ditemukan solusi dengan diadakannya 

kembali petugas kebersihan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam, sebab 
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berdasarkan hasil wawancara warga tidak mempermasalahkan jika harus 

mengeluarkan uang iuran membayar petugas kebersihan. Kedua, apabila 

permasalahan sampah tersebut telah berhasil ditemukan jalan keluarnya 

alangkah baiknya apabila merencanakan Jalan Jaksa Agung Suprapto 

Dalam seperti apa kedepannya mengingat warga masih memiliki spirit 

untuk menjadikan tempat tinggal mereka menjadi kampung wisata. Setelah 

melakukan wawancara, peneliti melihat banyaknya ide-ide warga yang 

berusaha untuk dituangkan. 

 Bagi Dinas Perumahan dan Permukiman untuk memperhatikan kampung-

kampung yang berbasis Kampung Kota sehingga pembangunan yang 

dilakukan di wilayah tersebut tetap memperhatikan daya dukung 

lingkungan sehingga tetap menjaga lingkungan. 

 Bagi Dinas Pariwisata untuk memperhatikan kondisi yang paling mendasar 

sebelum ikut serta membangun Jalan Jaksa Agung Suprapto Dalam 

menjadi Kampung Putih. Sebab nyatanya yang menjadi permasalahan 

tidak hanya perihal MCK saja, melainkan sarana pembuangan sampah. 
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Kode Horisonalisasi 

Kode  Kata kunci 

A1 Informan Kunci 

B1 Informan Utama 1 

B2 Informan Utama 2 

B3 Informan Utama 3 

B4 Informan Utama 4 

B5 Informan Utama 5 

C1 Informan Pendukung 1 

C2 Informan Pendukung 2 

C3 Informan Pendukung 3 

W1 Kondisi Jl. Jaksa Agung Suprapto Dalam saat subjek baru bertempat 

tinggal di sana 

W2 Legalitas Lahan Jl. Jaksa Agung Suprapto Dalam 

W3 Informasi tentang penggusuran 

W4 Pekerjaan warga 

W5 Asal warga 

W6 Alasan warga bertempat tinggal di Jl. Jaksa Agung Suprapto Dalam 

W7 Informasi tentang pengangkutan sampah 

W8 awal warga mengetahui pembentukan Jl. Jaksa Agung Suprapto Dalam 

sebagai Kampung Putih 

W9 sosialisasi pembentukan Kampung Putih 

W10 peraturan baru setelah pembentukan Kampung Putih 

W11 Aktor-aktor yang terlibat dalam memberikan sosialisasi 

W12 sanksi  

W13 Kondisi bencana  

W14 perubahan yang dirasakan setelah menjadi kampung wisata 

W15 kegiatan kerja bakti & gotong-royong 

W16 harapan warga dengan adanya kampung wisata 

W17 tempat warga membuang sampah 

W18 akses jalan  
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W19 permasalahan  

W20 Kriminalitas 

W21 Bank Sampah 

 

 

Tabel Horisonalisasi 

Informan: Pak GR (A1) 

Wawancara tanggal 11 Februari 2019, bertempat di rumah beliau. 

 

Kode Pernyataan Makna Makna Terdalam 

W1 Saya tinggal di sini sudah 

sejak tahun 1980. 

Kondisinya tidak seperti 

ini. kondisinya ya sangat 

kumuh, sepi, bangunan 

tidak teratur pakai gedek. 

Jalan tidak seperti ini. 

 

Kampung sana dulu itu 

mohon maaf ya Kampung 

Pelacur (RT 7). Waduh itu 

tiap malam. 

Saat subjek baru 

menempati 

Kampung Putih 

kondisinya kumuh 

dan masih sepi. 

Bangunan juga 

masih berupa gedek. 

Selain itu adapula 

kegiatan pelacuran 

di kampung tersebut.  

Subjek masih 

memiliki ingatan 

mengenai kondisi 

awal tempat 

tinggalnya 

berdasarkan 

pengalaman yang ia 

rasakan. 

W1 Ini disini dulunya namanya 

JL. Jaksa Agung Suprapto 

Gg. Buntu.  

Nah sekarang Jl. Jaksa 

Agung Suprapto Dalam. 

Nah itu saya yang 

merubahnya. Karena dulu 

setiap kita melamar 

pekerjaan itu tidak ada 

yang bisa menerima. 

Karena disini kan 

terkenalnya gelut, main. 

 

Nama Jl. Jaksa 

Agung Suprapto 

Gang. Buntu diubah 

menjadi Jl. Jaksa 

Agung Suprapto 

Dalam lantaran 

memiliki konotasi 

negatif yang 

dianggap merugikan 

warga 

Subjek berusaha 

untuk memperbaiki 

kesan tentang tempat 

tinggalnya di 

masyarakat 

W2 Nah sebetulnya ini pun Subjek memahami Subjek belum 
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secara legal ini punya 

instansi, angkatan darat. 

Jadi disini itu bukan hak 

kepemilikan, sama halnya 

dengan di bandara gitu. 

 

Dulu kita gatau beli tanah 

di sini. Taunya ya kita 

tempatin. Saya dulu gatau 

statusnya apa. Dulu kan 

masyarakat itu taunya ya 

tanah kosong ditempati, ya 

karena kan pendatang. 

 

kondisi tempat 

tinggalnya yang 

merupakan lahan 

ilegal. Namun di 

awal kedatangannya 

ia tidak mengetahui 

statusnya, yang ia 

tahu hanya lahan 

kosong yang bisa 

ditempati. 

memahami bahwa 

tempat tinggalnya 

adalah squatter area 

W3 sebenarnya kalau wacana 

penggusuran sih tidak, 

Cuma tahun 99 . aduh saya 

kalau ingat gini rasa ingin 

menangis saya. karena 

pada saat itu saya usahakan 

ini adalah nyewa. Jadi 

surat ijin penempatan lahan 

(SIP) semi bangunan 

dengan cekinya angkatan 

darat. Jadi dulu pernah kita 

kumpulkan, mereka nanti 

nyewa ada yang 2 ribu, 5 

ribu, 7 ribu setiap bulan. 

Dulu kita giring ke 

kantor… nah yang terjadi 

ketika sudah sepakat 

ternyata ada pegerakan 

disini. Dia memprovokasi 

“ jangan bayar iuran, ini 

bisa disertfikatkan”. 

Sempat terjadi 

wacana penggusuran 

di Kampung Putih 

dikarenakan tidak 

ada surat legalitas 

lahan. 

Subjek sudah 

memahami bahwa 

tempat tinggalnya 

adalah squatter area  

W4 campur. Pegawai negeri, 

tukang becak, tukang, kuli 

bangunan itu yg banyak. 

Pekerjaaan bapak-

bapak di Kampung 

Putih 

 

W5 Contohnya blitar, 

tulungagung, trenggalek. 

Itu yang dominan. 

Nganjuk. Lalu arek malang 

Asal warga 

Kampung Putih di 

dominasi oleh kota 

Blitar, Tulungagung, 

Subjek mengetahui 

dari mana asal warga 

/ para tetangganya 

yang mendominasi 
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sekitar selatan. Madura 

juga ada tapi tidak banyak. 

Ya sekarang mulai masuk. 

Karena ada yang menikah. 

dan Trenggalek. Kampung Putih 

W6 nah istilahnya dulu kan itu 

proses migrasinya karena 

menikah. Karena kan 

pekerjaannya dekat dengan 

rumah sakit. 

 

sejak tahun 90an itu mulai 

banyak sekali disini. Jadi 

begini, ada beberapa orang 

yang lama punya rumah itu 

dialihkan, dijual. Sehingga 

orang baru itu numpuk 

disini. 

Kampung Putih 

mulai ramai 

ditempati warga di 

tahun 90an dengan 

alasan seperti 

pernikahan dan 

pekerjaan. 

Subjek memiliki 

pengalaman tentang 

alasan warga 

bertempat tinggal di 

Kampung Putih 

W7 Kalau dulu itu disini ada 

pengangkut sampah, 

sekarang ga ada. Jadi lebih 

bersih dulu. 

 

Saat ini di Kampung 

Putih tidak tersedia 

pengangkut sampah 

Subjek merasa 

Kampung Putih lebih 

bersih dulu saat ada 

pengangkut sampah 

W8 nah itu ya saya tidak tahu. 

Tahu-tahu di cat. Kok di 

cat? 

 

Namanya juga saya kan 

jarang keluar rumah. Tau-

tau “ kampung putih 

kampung putih” 

 

jadi pada saat peresmian 

tgl 5 agustus 2016 kalau 

tidak salah. Diresmikan 

oleh abah anton sehingga 

dijuluki sebagai kampung 

putih.   

 

Subjek mengetahui 

tempat tinggalnya 

menjadi Kampung 

Putih setelah 

mendengar kabar 

dari tetangga 

Subjek merasa tidak 

dilibatkan dalam 

pencanangan 

kampung wisata 

Kampung Putih dan 

memperoleh 

informasi tentang hal 

tersebut melalui para 

tetangga 

W9 

 

ada sosialisasi sih, cuma ya 

gitu. Nanti di cat jadi ini 

jadi ini. 

 

Sosialisasi yang 

dilakukan sebelum 

pembentukan 

Kampung Putih 

Subjek merasa 

sosialisasi yang 

dilakukan belum 

memberikan 
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tidak ada (tanda tangan 

persetujuan) 

hanya berupa 

penjelasan tentang 

rumah mereka yang 

akan di cat tanpa ada 

tanda tangan 

persetujuan. 

penjelasan yang lebih 

kompleks.  

W10 

W12 

kalau itu iya pasti ada. 

Dilarang buang sampah di 

sini, di sungai. Tetapi 

tindak lanjut buang 

sampah itu yang tidak ada. 

“ hei mbak anda jangan 

buang sampah di sungai 

ya” tapi anda ga dikasih 

tempat. Nah apa yang 

dilakukan masyarakat. ya 

akhirnya tetap buang 

sampah. Karena ya lebih 

enjoy, lebih gampang. Tapi 

dampaknya mereka tidak 

berpikir. 

Subjek dijelaskan 

untuk lebih menjaga 

lingkungannya 

dengan tidak buang 

sampah ke sungai, 

namun tidak 

diberikan tempat 

harus buang ke mana 

Pengetahuan yang 

dimiliki warga 

membuat mereka 

memilih untuk tetap 

membuang sampah 

ke sungai karena 

tidak tersedianya 

tempat pembuangan 

sampah/ pengangkut 

sampah. 

W11 ya pak lurah juga kasih. 

Agustus juga kan saya 

upacara di lovely waktu 

acara 17. nah yang 

demikian Pak Lurah 

menyampaikan jangan 

buang sampah di sungai, 

tetapi Pak Lurah sendiri 

harusnya juga secara intens 

melanjutkannya 

Pak Lurah ikut serta 

menghimbau untuk 

tidak membuang 

sampah ke sungai 

Subjek menggunakan 

pengetahuan yang 

dimiliki untuk 

mengkritisi 

himbauan yang 

diberikan Pak Lurah 

W12 Kan perdanya ada, sanksi 

sekian ribu. Tapi siapa 

yang melaksanakan ini? 

implementasinya siapa? 

Siapa yang mau menindak? 

Kemarin saya dikasih 

program sama pak lurah. 

Tiap rt dikasih tempat 

sampah. Sekarang 

pertanyaannya Cuma 

ditempatkan saja tapi siapa 

Subjek memahami 

adanya sanksi 

berupa Perda, namun 

sanksi tersebut 

dirasa tidak 

diimbangi dengan 

solusi yang berikan 

oleh pemerintah 

setempat 

Sanksi Perda tidak 

cukup membuat 

warga takut 

membuang sampah 

ke sungai karena 

dianggap tidak ada 

yang akan 

menindaklanjuti 

apabila 

melanggarnya. 
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yang mau ngangkut?  

W13 kalau bencana sepanjang 

saya kesini itu hanya 

sekali. Pada saat itu 

gunung banyak Batu 

paralayang sempat longsor. 

Itu  dulu sempat ramai 

kesini kan jurusannya. 

Sehingga ada 1 rumah 

yang dekat musholla itu 

kena sleding roboh. 

 

kalau sekarang tidak 

seberapa. Kalau dulu itu 

bisa kesini. Karena dulu itu 

kan bawah jembatan ada 

seperti lantai. Setelah jebol 

itu dorongan airnya 

kurang, nah ini ambrol. 

Sempat terjaadi 

bencana banjir yang 

besar ketika 

Paralayang Batu 

longsor dan 

mengakibatkan 1 

rumah roboh 

Kampung Putih 

sebagai squatter area 

yang berada di 

bantaran sungai 

Brantas membuatnya 

rawan bencana 

banjir. 

W14 pasti berubah… warnanya. 

Loh iyakan. Warnanya 

gentengnya abu-abu, 

temboknya putih dan ada 

hijau-hijaunya. Tapi kalau 

secara relevansi dgn yang 

disebutkan kampung putih 

itu hampir tidak ada. 

Contohnya secara 

perekonomian yang 

katanya akan mengangkat 

masyarakat. mana gitu loh 

yang dijual. Berarti kan 

tidak ada signifikannya 

 

sama saja masihan. Tidak 

teredukasi. Nah ini pernah 

sarankan pada peringatan 

agustus tahun kemarin. Ini 

ingin saya kembangkan 

pada sejarah kampung ini. 

paling tidak orang datang 

ini tahu tentang kampung 

ini juga. 

Subjek tidak 

merasakan 

perubahan setelah 

dijadikan kampung 

wisata, selain hanya 

perubahan dari segi 

fisik bangunan yang 

bercat putih dan 

hijau. 

Bagi subjek, 

pembentukan 

kampung wisata ini 

belum mengalami 

perubahan pada 

kondisi lainnya, 

seperti pada 

perekonomian dan 

perilaku warga. 
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Informan: Bu ER (B1) 

Wawancara tanggal 13 Februari 2019 bertempat di rumah beliau. 

kode Penyataan Makna Makna terdalam 

W1 saya disini sejak masih remaja 

kok lupa tahunnya 60 berapa. 

66-67. Ini masih kosong. 

Masih berupa tanah tapi mbah 

saya itu mulai muda itu sudah 

disini lalu babad alas. Jadi 

yang bikin kampung ini itu loh 

pokoknya dulu itu Cuma 

blukar lalu sama mbah saya 

dijadikan ada ada kolam ikan, 

ada tegalan buat nanam-

nanam. Terus ada sumber juga 

itu yg buat mbah, ya berupa 

sumur biasa, Cuma pinggirnya 

itu dikasih gedek buat mandi. 

 

Dulu Cuma satu rumah ini aja 

itu juga masih gedek. Terus 

akhirnya berkembang-

berkembang ada orang mau 

bikin rumah terus sama mbah 

itu ya disuruh izin ke semi 

bangunan, ya suruh ganti 

tanaman lah. Ada yang ada 

ada yang engga, ya wis bikin 

ajalah gitu. Sampe banyak 

orang dikampung ini. 

Kondisi Kampung 

Putih saat awal 

Mbah So ( orang 

pertama yang 

tinggal di sana) 

menempati adalah 

berupa tanah 

kosong dengan 

semak belukar. 

Hingga akhirnya 

beliau melakukan 

babad alas dan 

mulai membangun 

rumah yang masih 

berupa gedek 

tersebut. 

Awalnya jika ada 

yang ingin 

membangun rumah 

Mbah So 

menyarankan untuk 

izin ke semi 

bangunan, namun 

saat ini sudah 

banyak yang 

membangun tanpa 

melakukan itu lagi.  

Subjek mengetahui 

informasi tentang 

kondisi awal 

Kampung Putih 

berdasarkan cerita 

yang ia peroleh 

dari orang tuanya, 

dan dilanjutkan 

dengan 

pengalamannya 

sewaktu akhirnya 

bertempat tinggal 

di sana pula. 

W8 Akhirnya waktu itu ada 

walikotanya Abah Anton 

jalan-jalan ke warna-warni, 

terus kesini terus ko keliatan 

juga ini dari jalan. Nah terus 

pernah itu ke Tiongkok ada 

satu kampung warnanya putih. 

Akhirnya kerjasama dengan 

cat indana terus disini minta 

izin kalau di cat bagaimana. 

Subjek mengetahui 

bahwa tempat 

tinggalnya akan 

dijadikan kampung 

wisata 

Subjek mengetahui 

informasi tentang 

pencanangan 

kampung wisata 

dari warga dan 

juga sosialisasi 

yang dilakukan 

oleh Ketua RW. 
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Terus akhirnya waga setuju 

semua, RT 4,5,6,dan7 itu 

setuju semua, boleh, ya itu 

dikerjakan.  

 

W15 iya, karena kita kan ya gatau 

ya kadang seminggu sekali 

kadang dua minggu sekali 

bersih2 sungai. Cabutin 

rumput-rumput apalagi musim 

hujan gini. 

 

ya kita  cuma “besok yuk kerja 

bakti” langsung pada keluar. 

Saya paling muter aja ngajak 

kerja bakti. Kalau bapa ga ada, 

ya ibunya.  

 

Tapi kalau kerukunan paling 

baik. Apalagi di RT saya ini 

kalau ada yang kesusahan itu 

saling dibantu. Jangankan 

waktu meninggal, kan kalau 

selamatan ada 3 hari 7 hari itu 

tau aja saling bantu. Jadi yang 

punya rumah aja kadang ga 

ikutan. Sampai selesai, sampai 

bersih2. Ya pokoknya muslim 

non muslim saling bantu. 

Kalau orang punya gawe  juga 

saling ngerjain. Apalagi kalau 

ada yg kesusahan ga usah 

nanya ke orang rumah, 

pokoknya langsung bantu. 

Mangkanya saya bangga 

dengan warga sini 

 

 

Kerukunan warga 

Kampung Putih 

berupa 

dilakukannya kerja 

bakti dan gotong 

royong apabila ada 

warganya yang 

mengalami 

kesusahan 

Kerukunan warga 

Kampung Putih 

telah terjadi sejak 

dulu sebelum 

kampung ini 

menjadi kampung 

wisata. Sehingga 

hingga saat ini 

warga masih terus 

melanggengkan 

kegiatan tersebut. 

W4 kerjaannya kan disini. Ya 

macam-macam. Ada yang 

tukang becak, ada yang di 

pabrik, toko. Ya rata-rata gitu 

Pekerjaan warga 

Kampung Putih, 

baik bapak-bapak 

maupun ibu-ibu.  

Subjek mengetahui 

pekerjaan warga 

atau tetangganya.  

Pekerjaan warga di 
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sih. Ada yang jualan, nasi atau 

bakso.   

sana didominasi 

sebagai wirausaha. 

W2 kalau dulu itu kan dari semi 

bangunan, boleh ditempatin 

tapi gaboleh dijual. 

 

Paling waktu Abah Anton itu 

ada diusahakan sertifikat. 

Waktu masih jadi walikota 

kan ada rencana bangun 

kampung putih, sampai  

diresmikan itu. Yaa “ iya nanti 

saya usahakan sertifikat” 

seperti yang diberita itu 

dimana-mana.  Gatau 

kedepannya lagi 

 

Subjek mengetahui 

bahwa tempat 

tinggalnya tidak 

boleh 

diperjualbelikan 

karena milik semi 

bangunan. Di 

samping itu, tanah 

di sana tidak 

memiliki SIP 

mupun sertifikat.  

Subjek mengetahui 

bahwa tempat 

tinggalnya tidak 

memiliki legalitas 

tanah dan 

merupakan 

squatter area.  

W3 ga ada, aman saja disini mah. 

Kan disini juga pbb juga bayar 

tiap tahun 

Subjek merasa 

aman  dan tidak 

pernah terjadi 

wacana 

penggusuran karena 

warga tetap 

membayar PBB 

setiap tahunnya. 

Berdasarkan 

pengalamannya, 

Subjek mengakui 

tidak pernah 

merasakan wacana 

penggusuran 

selama bertempat 

tinggal di sana. 

W13 suka tapi tidak seperti dulu. 

Kalau dulu kan sampai besar 

sekali. Dulu pernah tahun 63 

tapi belum ada rumah cuman 

mbah saya,. habis itu, tanaman 

semua. 

Bencana besar 

sempat terjadi 

ketika baru Mbah 

So yang tinggal di 

Kampung Putih, 

hingga tanaman dan 

gedek rata dengan 

tanah 

Sebagai squatter 

area  di bantaran 

sungai yang 

dulunya belum ada 

penyangga seperti 

plengsengan, 

banjir besar pernah 

terjadi 
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W8 

W15 

ya itu karena dari pemerintah. 

Ini kalau dijadikan kampung 

tematik bagaimana. Terus 

akhirnya turun, diadakan 

rapat, warga dikumpulkan. 

“Kalau dibuat gini 

bagaimana” ya warga setuju 

saja asalkan yang modalin kan 

dari pemerintah. Tidak usah 

biaya, cat dan tukang dari 

pemerintah. Cuma ya kita aja 

yang harus ngerti, gentian gitu 

ngasih mereka makan. 

Subjek sempat 

mendengar kabar 

terlebih dahulu saat 

rapat RW tentang 

pencangan 

kampung wisata 

hingga akhirnya 

warga dikumpulkan 

dan dijelaskan 

seperti apa 

Kampung Putih dan 

tidak memerlukan 

biaya pengecatan 

sama sekali, namun 

mereka 

menyediakan 

makan untuk 

tukang 

Subjek memiliki 

kesadaran secara 

sukarela 

membantu tukang 

yang mengecat 

dengan 

menyediakan 

makan siang silih 

berganti ketika 

rumahnya sedang 

dalam proses 

pengecatan. 

W9 engga, ya cuma itu. Memang 

dijadikan kampung putih gitu 

aja. Temboknya putih, kusen 

pintu hijau, atap genteng abu-

abu 

Sosialisasi yang 

dilakukan hanya 

berupa penjelasan 

mengenai tempat 

tinggal subjek yang 

akan di cat 

berwarna putih, 

kusen hijau dan 

atap abu-abu 

Sosialisasi yang 

diberikan sebatas 

pada pengecatan 

saja tanpa 

menjelaskan lebih 

jauh ketika sudah 

menjadi kampung 

wisata 

W11 ya itu dari abah anton, dinas 

pariwisata, lurah 

Menurut subjek, 

sosialisasi 

dilakukan oleh 

Abah Anton selaku 

wali kota, Pak 

Lurah, dan Dinas 

Pariwisata. 

Sosialisasi 

dilakukan oleh 

orang-orang yang 

bertarbelakang 

instansi dan 

kepemerintahan 

setempat. 

W10 oh engga, ya Cuma itu pesan 

saja jaga kebersihan. 

Pokoknya ya dirawat lah cat 

cat ini supaya tidak kotor 

 

Warga dihimbau 

untuk menjaga 

kebersihan dan 

merawat cat 

Adanya peraturan 

yang diberlakukan, 

seperti menjaga 

kebersihan dan 

merawat cat agar 

tidak kotor 

W16 engga ada banyaknya setuju. 

Kan pada pingin maju. Pada 

Subjek 

memaparkan bahwa 

kebanyakan warga 

Harapan warga 

pada aspek 

memperbaiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

membayangkan kan bisa 

menambah penghasilan ada 

jualan apa apa ternyata mesti 

belum bisa. Ya kita sabar saja.  

Insyaallah ntar kapan-kapan 

setuju pembentukan 

kampung wisata 

karena dengan 

harapan dapat 

memperbaiki 

perekonomian 

mereka. 

perekonomian. 

W16 Tapi gatau nanti kalau habis 

ini bagaimana. Kita juga 

rencana ini membuat taman 

bacaan. Masih ada yang 

ngajukan. Kan enak kalau ada 

pr bisa dikerjakan, terus nanti 

mungkin mbak-mbaknya yang 

besar bisa bantuin. 

Saya sudah ngomong nnati 

tolong bantuin. Soalnya kan 

anak-anak itu main terus lari-

larian ke pinggir sungai lah 

kalau tidak main hp terus. 

Subjek berencana 

membuat taman 

bacaan untuk anak-

anak 

Harapan subjek 

membuat taman 

bacaan bagi anak-

anak kecil di 

Kampung Putih 

untuk mengurangi 

intensitas mereka 

bermain gadget 

dan bermain di 

pinggir sungai 

yang meresahkan. 

W4 Ibu-ibunya jualan ada, di 

rumah ada, kerja di rumah 

sakit juga ada perawat. Tapi 

paling banyak ya jualan sih 

ada yang dirumah, diatas 

 

Bapak-bapaknya kebanyakan 

di bangunan, jualan ada. 

Jualan arloji di comboran 

Bapak-bapak di 

Kampung Putih ada 

yang bekerja 

sebagai kuli, ada 

juga yang 

berdagang. 

Sementara untuk 

ibu ada yang 

berdagang di 

rumah, maupun 

bekerja di rumah 

sakit. 

 

W17 ya ada yang diatas, ada yang 

di sungai. Diatas itukan yang 

PKL ada ketuanya. Gatau 

kerjasama dengan siapa. Jadi 

dinaikan nanti diambil. Terus 

ada yang ke jalan apa gitu  ke 

tempat pembuangan sampah 

di dekat SMP 3. Itu nganter 

kesana pakai motor. 

Warga membuang 

sampah ada yang ke 

sungai, ke PKL di 

Paguyuban 

Kampung Putih dan 

ada yang langsung 

ke TPA di dekat 

SMP 3  

Pilihan warga 

dalam membuang 

sampah 

dikarenakan tidak 

tersedianya sarana 

dan prasarana 

untuk membuang 

sampah. 

W7 Dulu di depan rumah sini ada 

tempat sampah, tapikan tidak 

Sudah tidak ada lagi 

pengangkut sampah 

Tidak ada lagi 

pasukan 
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ada yang ngambil. Saya 

pernah dapat undangan ke 

DLH dengan 2 orang terus 

ketemu Pak Lurah disana. 

Terus jalan keluarnya itu 

gimana. Terus kan saya usul 

kalau bagaimana kalau 

dikumpulkan keatas terus 

kerjsama dengan pasukan 

kuning gimana. Ternyata 

sudah gabisa. Jadi jalurnya itu 

ga ada yang kesini. Terus 

katanya nanti diusulkan dari 

pusat, tapi belum terlaksana. 

di Kampung Putih 

dikarenakan 

jalurnya sudah 

berubah dan tidak 

ada lagi yang ke 

Kampung Putih 

kebersihan yang 

dapat mengangkut 

sampah di 

Kampung Putih 

karena jalurnya 

yang kini berubah. 

Meskipun 

demikian, subjek 

tetap 

mengusahakan 

untuk 

mengembalikan 

keadaan tersebut. 

W12 belum, belum ada. Kalau tahu 

ya paling ditegur gitu aja. 

Sanksi hanya 

berupa teguran saja 

Sanksi sosial mulai 

diberlakukan 

W14 Ada, ya kalau dulu dengan 

sekarang ya lebih baik 

sekarang. Orangnya pada enak 

gitu loh. Kalau diajak bersih-

bersih 

 

kalau dari perilakunya iya. 

Kalau dulu kan ada yang 

mabuk, gampang tersulut 

kerukunan itu. Kalau sekarang 

tidak seperti dulu. Pokoknya 

saling guyub, saling rukun 

Subjek merasakan 

adanya perubahan 

pada warga di sana 

terkait perilaku 

yang lebih mudah 

diajak gotong-

royong. 

Perubahan yang 

dirasakan subjek 

lebih kepada 

perilaku warga. 

W18 ya lebih mudah sekarang. 

Kalau dulu sekali kan masih 

tanah. Kalau sekarang kan ya 

memang sebelum Kampung 

Putih kan sudah dicor.  

Dulu kan lewat yang jembatan 

sulit, tapi sekarang bisa. Jadi 

enak 

Jalan di Kampung 

Putih dahulunya 

masih berupa tanah, 

namun sekarang 

sudah dicor. 

Jalan di Kampung 

Putih kini sudah 

berubah menjadi 

lebih baik. 

 

Informan: Pak SM(B2) 

Wawancara tanggal 18 Februari 2019 
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Kode Pernyataan Makna Makna Terdalam 

W1 saya masuk disini sejak 

1990. ya kalo kata orang 

kampung kumuh ya kumuh 

ya. Karena dulunya tidak 

tertata. Dulunya memang 

kampung ini tuh semrawut. 

Kampung ga karu-karuan lah 

mbak saat saya masuk sini.  

Saat subjek baru 

menempati 

Kampung Putih, 

kondisi di sana 

dapat dikatakan 

kumuh dan tidak 

tertata 

Subjek memiliki 

ingatan yang masih 

tertanam tentang 

pengalaman ia 

mengenai kondisi 

fisik tempat 

tinggalnya saat 

awal datang. 

W1 iya mbak 90an sampai 90 

berapa gitu. Sering mbak 

disini tiap sore orang mabuk. 

Ya lama-lama akhirnya 

generari2 yang dulu2nya 

sudah tua-tua sudah 

meninggal. Akhirnya kita 

membangun TPD biar ngaji. 

Sekarang alhamdulillah 

sudah engga. 

Saat subjek baru 

menempati 

Kampung Putih, 

warga di sana 

seringkali 

bermabuk-mabukan. 

Subjek memiliki 

ingatan yang masih 

tertanam tentang 

pengalaman ia 

mengenai kondisi 

sosial tempat 

tinggalnya saat 

awal datang. 

W8 

W9 

Akhirnya waktu itu Pak 

walikota peresmiannya 

tanggal 5 agustus 2017. 

Awal mulanya itu kan 

memang diajak rapat ga ada 

yang mau kesana, cuman 

saya yang mewakili ke sana 

di minta sama pak lurah. 

Akhirnya saya dijelaskan 

gini gini gini dijadikan 

kampung tematik. Kira2 

bapak mau atau tidak. Saya 

juga tidak langsung jawab 

mau atau tidaknya, karena 

kan kita juga harus 

sosialisasi dulu dengan 

warga. Mau ndak. Karena 

pasti ada peraturannya. 

Seperti dulunya hidupnya 

bebas, jadinya kan tertata. 

Namanya warga kan ada 

yang setuju ada yang tidak. 

Tapi akhirnya banyak yang 

Subjek mengetahui 

tempat tinggalnya 

menjadi kampung 

wisata ketika ia 

diajak untuk ikut 

serta rapat dan 

dijelaskan kampung 

putih akan menjadi 

apa.  

Subjek 

diikutsertakan 

dalam perencanaan 

awal Kampung 

Putih menjadi 

kampung wisata 

dan memperoleh 

sosialisasi 

sebelumnya dari 

Pemkot. 
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setuju. Jadinya ya digarap 

oleh CSR cat indana. 

W9 

W10 

Waktu itu saya sosialisasi 

dengan warga dikumpulkan. 

Di kasih taulah syaratnya ini-

ini. kebersihan dijaga, terus 

kalau jemur pakaian jangan 

seenaknya. Dulu kan kalau 

jemur pakaian seenaknya di 

jalan-jalan. Ya kalo sekarang 

kan ya memang masih ada 

yang masih bandel cuman 

yang bagus sudah banyak. 

Subjek 

mensosialisasikan 

ke warga tentang 

peraturan yang 

dibentuk dengan 

adanya kampung 

wisata 

Subjek ikut 

berperan 

memberikan dalam 

mensosialisasikan 

kampung wisata 

kepada warga 

W19 Disini juga terbentur dari 

lahan parkir juga. Nomor 

satu kita juga tidak punya 

lahan parkir untuk 

wisatawan. Terus disini kan 

saya sudah usul masalah  

logonya kan hanya disana. 

Saya usul kemarin kalau bisa 

didepan dulu yang kita 

benahi. Kalau mungkin 

didepan dulu kan orang bisa 

lihat “bagus ya” kalau di 

dalam gitu kan orang hanya 

sepintas “ oh kampung putih 

cuma gitu-gitu aja”. 

Kampung Putih 

terkendala masalah 

parkir dan kurang 

menarik perhatian 

wisatawan dari luar 

Masih adanya 

kendala yang 

dihadapi warga, 

membuat Kampung 

Putih sulit 

berkembang. 

W12 ya itu tadi. Kita omongkan 

kalau ada sanksi dari Perda. 

Subjek memberitahu 

sanksi Perda apabila 

ada yang membuang 

sampah ke sungai 

Sanksi yang 

tercantum di Perda 

menjadi sanksi 

yang dipahami 

bersama 

W14 ya saya kira apaya cuma 

perubahannya ya besih itu 

saja. Karena kan disini belum 

ada pengujung yang masuk, 

jadi untuk mengubah 

perekonomian warga itu 

belum ada. Kalau ada 

pariwisata kan bisa jual 

souvenir atau oleh2 apa. 

Perubahan yang 

dirasakan dari segi 

kebersihan. Belum 

ada perubahan yang 

dirasakan dari sisi 

pariwisata 

Subjek merasa 

bahwa perubahan 

hanya dari segi 

fisik saja. 
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W17 Dulu kan kalau buang ke 

kali, tapi sekarang kan di 

PKL atas itu ada bak 

sampah. Jadi untuk warga 

khususnya RT 4 sini tempat 

saya ini saya sarankan jangan 

buang sampah ke kali tapi 

kesana saja ke tempat PKL, 

karena tempat PKL itu PKL 

sendiri yang bayar 

pengangkutan sampah jadi 

warga ga saya tarik. 

 

yang lainnya itu kalau buang 

sampah ada yang dibuang ke 

TPA sendiri. 

 

ya namanya orang. mungkin 

itu kalau malam itu saya 

dengar “klobok” apa ini saya 

kira. Memang nomor 1 di 

disini tuh masalah sampah 

mbak. Soalnya sebenarnya 

warga itu mau mbak urunan 

sampah kalau ada yang 

angkut. 

Warga membuang 

sampah ke bak 

sampah di PKL 

Paguyuban 

Kampung Putih, ke 

TPA, dan ke sungai. 

Pilihan membuang 

sampah tersebut 

dikarenakan tidak 

tersedianya sarana 

dan prasarana 

untuk membuang 

sampah di 

Kampung Putih 

W2 tidak ada izinnya mbak kalau 

disini. Dulu cuman ya tahun2 

gatau ya mbak, mungkin 

Cuma “ini punya saya” siapa 

yang mau mengawali 

membersihkan rumah itu ya 

itu punyanya dia. Terus 

akhirnya saya beli tanah 

orang yang bersihkan ini 

dulu. Lalu saya bangun. 

Cuma gitu aja 

 

Subjek membangun 

rumah di sana 

dengan membeli 

tanah yang orang 

yang telah lebih 

dulu membersihkan 

lahan tersebut. 

Tidak ada izin 

formal untuk 

mendirikan 

bangunan di 

Kampung Putih. 

Hanya izin kepada 

orang yang telah 

mendahului 

memiliki tanah di 

sana. 

W20 kalau disini alhamdulillah 

mbak aman, kalau sekarang. 

Kalau dulu itu wah. Waktu 

saya kesini itu mangkanya 

Saat ini Kampung 

Putih aman dari 

tindakan 

kriminalitas tidak 

Ada perubahan dari 

sisi kriminalitas 

menjadi lebih aman 
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disebutnya apaya kampung 

Dayak lah istilahnya. Yang 

paling ujung itu disebutnya 

kampung Dayak. 

seperti dahulu yang 

sampai disebut 

Kampung Dayak 

W6 ya itu tadi mbak kerja. Yang 

dari rumah sakit itu kan 

banyak mbak disini. Dulu 

kos kos ini. terus akhirnya 

ada rumah dijual akhirnya ya 

beli disini. Sama dengan 

saya 

 

Alasan warga 

bertempat tinggal di 

Kampung Putih 

berawal dari 

pekerjaan, akhirnya 

kost lalu menjadi 

membangun rumah. 

Lokasi Kampung 

Putih yang dekat 

dengan pekerjaan 

warga membuat 

warga akhirnya 

memilih menetap. 

W3 dulu memang ada tahun 

berapa gitu isu-isu mau di 

gusur. Sampai sekarang sih 

tidak ada kayanya. 

Sempat ada isu 

penggusuran di 

Kampung Putih 

Adanya wacana 

penggusuran di 

Kampung Putih 

W13 suka mbak besar. Tapi ga 

masuk ke rumah. Dulu 

pernah mbak tahun 1992 ini 

masih punya orang, dijual 

karena roboh kena banjir. 

Dulu tahun 1992 itu besar 

mbak sebelum dibagi 2. 

Sekarang kan sudah dibagi 2 

tuh mbak di atas. Yang satu 

lari kesana yang satu lari 

kesini. Dulu itu besar mbak 

sampai masuk kerumah, 

longsor. Mangkanya banyak 

rumah yang roboh dulu.  

Tapi yang paling besar itu 

2002. Tapi ya biasa ya orang 

sini. Malah terbiasa, malah 

diliatin 

Sering terjadi banjir 

di Kampung Putih, 

namun tidak sebesar 

sewaktu Sungai 

Brantas belum 

dibagi menjadi dua 

alirannya, sehingga 

pernah 

mengakibatkan 

rumah roboh. Saat 

ini warga justru 

menjadi biasa dan 

tidak takut terhadap 

bencana tersebut. 

Masih sering 

terjadi bencana 

banjir namun tidak 

sebesar dahulu. 

Rumah warga yang 

begitu dekat 

dengan sungai 

membuat mereka 

menjadi terbiasa 

apabila terjadi 

banjir. 

 

Informan : Pak JM (B3) 

Wawancara tanggal 4 Maret 2019 

Kode Pernyataan Makna Makna Terdalam 

W1 sejak tahun 75, saya masih Saat subjek baru Subjek masih 
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bujang. Usia 15an. kalau dulu 

disini itu tanah kan masih 

tanah kosong. Dulu itu cuma 

ada 1 bekas perumahan 

Belanda katanya orang-orang 

dulu. Saya dulu kan juga RT. 

Itu dulu cuma ada 3 atau 4 

rumah, di sini, lalu Mbah So. 

Setelah itu kan dihuni orang. 

kalau di sini dulu kan mohon 

maaf rawan mbak jembatan 

yang splendid. Rawan karena 

memang dulu kan orang liar 

gitu, perantauan tidak punya 

rumah. Setelah itu sekitar 

tahun 74 mulai dihuni 

perantauan. Ya gini sekarang 

jadinya. 

menempati 

Kampung Putih, 

kondisi di sana 

masih berupa tanah 

kosong dan 

bangunan bekas 

Belanda. Saat itu 

baru ada sekitar 4 

rumah termasuk 

rumahnya dan 

rumah Mbah So 

hingga akhirnya 

sejak tahun 1974 

mulai dihuni 

perantauan dan 

menjadi ramai. 

memiliki ingatan 

tentang 

pengalamannya 

sewaktu baru 

menempati 

Kampung Putih 

W6 rantau. Cari kerja disini. 

Akhirnya wes dari pada pulang 

Alasan warga 

memilih bertempat 

tinggal di 

Kampung Putih 

karena pekerjaan 

dan merantau. 

Warga Kampung 

Putih merupakan 

perantauan yang 

mencari pekerjaan 

awalnya. 

W4 Bapa-bapanya wiraswasta 

paling banyak. Ibu-ibunya 

kebanyakan pedagang 

Pekerjaan warga di 

Kampung Putih 

Pekerjaan warga di 

Kampung Putih 

W2 Dulu kan pernah mbak 

dikumpulkan sama semi 

bangunan. Dikasih status ini 

ini ini. saya bilang, apa tidak 

bisa pak di kasih pelepasan? 

Soalnya gini loh pak saya ini 

bener2 orang pribumi yang 

membutuhkan tempat tinggal. 

Kalau bisa tolonglah pelepasan 

ganti rugi yang seringan 

mungkin. Akhirnya gaboleh 

katanya 

Subjek 

memperoleh 

informasi dari semi 

bangunan 

mengenai status 

lahan tempat 

tinggalnya.  

Subjek mengetahui 

bahwa tempat 

tinggalnya adalah 

squatter area 

W1 dulu kan disini masih rumah 

gedek mbak. Setelah ada 

rumah tembok ini ya sekitar 

Sejak tahun 80an 

mulai banyak 

rumah yang 

dibangun 

Perubahan segi 

fisik bangunan 

rumah warga. 
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tahun 80an menggunakan 

tembok 

W9 Mungkin dari per RT masing-

masing. Mungkin formalitas 

tok, mungkin sepertinya tidak 

ada hitam diatas putih 

Subjek tidak 

memperoleh 

persetujuan seperti 

hitam di atas putih. 

Tidak adanya 

tanda formal 

terkait persetujuan 

untuk rumahnya di 

cat 

W11 kayaknya ada cuma saya ga 

ikut. Saya cuman 

membayangkan itu saja. Nanti 

orang-orang yang kasih 

informasi itu ke saya. 

Subjek 

memperoleh 

informasi apabila 

ada sosialisasi dari 

para tetangganya 

Tetangga/warga 

berperan pula 

untuk memberikan 

sosialisasi terhadap 

warga lainnya 

W7 Itu dulu itu masih sulitnya dari 

pembuangan sampah. Kalau 

dulu itu kan kota madya. Ada 

tukangnya gitu. Setelah itu kan 

langsung ke TPA. Kalau 

dulukan ada tugasnya sendiri 

pasukan kuning.  

Tidak ada lagi 

petugas kebersihan 

yang mengangkut 

sampah di 

Kampung Putih. 

Kampung Putih 

terkendala dengan 

tidak adanya 

petugas yang 

mengangkut 

sampah 

W12 sebelum jadi kampung putih 

itu ya sudah ada mba sanksi 

PERDA 

Subjek mengetahui 

anksi Perda 

sebelum dibentuk 

Kampung Putih 

Sanksi Perda 

sudah melekat 

sebelum dibentuk 

Kampung Putih 

W17 Kalau sekarang agak sulit. 

Sebenarnya kan buang sampah 

ke sungai itu aturannya tidak 

boleh. Tapi ya masih ada aja 

kadang-kadang nyolong-

nyolong biasa mbak. Ya soale 

tukangnya ga ada.  

Di sini tuh yang kadang-

kadang apo yo sulit.  

Warga masih 

membuang sampah 

ke sungai karena 

tidak ada petugas 

kebersihan 

Subjek merasa 

dilema untuk tidak 

membuang sampah 

ke sungai, namun 

di sisi lain tidak 

adanya petugas 

kebersihan di 

lingkungan 

tersebut. 

W12 Akhirnya kalau kita ditanya, 

gaboleh buang di sini terus 

dimana? Mau ngomong apa 

saya. sulitnya disitu mbak. 

Saya tidak bisa menyalahkan 

siapa-siapa, RT ataupun 

warganya. Jadi harusnya dari 

perangkat RW ada 

kebijaksanaan dengan Pak 

Lurah seperti apa. 

Subjek kesulitan 

sewaktu menegur 

warga untuk tidak 

membuang sampah 

ke sungai 

Subjek sulit 

menerapkan sanksi 

sosial 

W14 alhamdulillah itu ada mbak. 

Kalau dulu memang disini itu 

Subjek merasa ada 

perubahan dari 

perilaku warga 

Subjek merasa 

perilaku warga 

kini berubah 
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masih ada pemabuk. Steelah 

itu regenerasi, akhirnya 

sekarang ini koyoke dikatakan 

wis 90% baiklah. 

yang dulu dan saat 

ini 

menjadi lebih baik 

 

 

Informan: Pak JR (B4) 

Wawancara tanggal 4 Maret 2019 

Kode Pernyataan Makna Makna Terdalam 

W1 sejak lahir tahun 1993. kalau 

disini itu dulu ya kumuh ya 

rusak. Soalnya kalau dilihat 

dari atas itu wis kotor, apalagi 

dibantarannya. Sekarang 

banyak yg ditingkat. Wes kaya 

sampah dilihatnya 

 

Kondisi Kampung 

Putih sejak subjek 

lahir di sana adalah 

kumuh, kotor, dan 

rusak. 

Subjek mengingat 

pengalamannya 

tumbuh di 

Kampung Putih 

W1 ya kalau dari cerita yang tua-

tua kan, dari bapa saya disini 

dulu itu kaya kampung orang 

nakal gitu mbak. Orang 

mabuk, orang judi. Wes ga 

Cuma 1 titik. Tapi banyak titik. 

Wong saya kecil aja pernah 

ada pengalaman lihat orang 

mabuk lalu memecahkan kaca, 

terus dihajar orang banyak. 

Dulu di Kampung 

Putih warganya 

seringkali 

bermabuk-

mabukan dan 

bermain judi 

hingga melakukan 

tindakan kriminal. 

Subjek 

memperoleh 

pengetahuan 

tentang kondisi 

dahulu Kampung 

Putih dari cerita 

orang tua dan juga 

pengalamannya 

langsung. 

W1 ya mungkin sejak tahun 2010 

keatas itu mulai bersih tidak 

ada apa2. Kemungkinan masih 

ada 1 2 judi tapi sembunyi2. 

Tapi akhirnya terhendus, di 

grebek, akhirnya sampai 

sekarang tidak ada lagi. Terus 

mendekati mau kampung putih 

itu sudah tidak ada lagi. Ya 

soalnya kan pergeseran usia 

juga. Yang tadinya suka begitu 

ketika sudah rumah tangga kan 

Mulai berubahnya 

warga menjadi 

lebih baik, selain 

karena sempat 

terjadi 

penggrebekan saat 

main judi, juga 

karena pergeseran 

usia. 

Subjek mengingat 

pengalamannya 

tumbuh di 

Kampung Putih 
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berubah. 

W8 

W11 

Sebelumnya tidak pernah 

terpikir mbak, tapi ya itu tadi 

ada kabar dari warna-warni, 

kalau mau semua pemukiman 

di bantaran sungai mau 

diseperti inikan. Katanya 

orang-orang itu seperti itu. Dan 

enggak lama kok si pak 

RWnya ini menginfokan 

terkait pengecetan. Awalnya 

tidak ada yang tahu. Awal kali 

pengecatan dulu walikotanya 

juga ke sini. 

Subjek mengetahui 

awal pembentukan 

Kampung Putih 

setelah mendengar 

kabar burung. 

Namun tidak lama 

setelah itu memang 

Ketua RW 

memberikan 

informasi terkait 

pengecatan 

Subjek 

mengetahui 

informasi 

pembentukan 

Kampung Putih 

setelah mendengar 

kabar dan juga 

informasi yang 

disampaikan oleh 

Ketua RW 

W11 beberapa kali sempat ada, dari 

dinas lingkungan hidup, 

pariwisata juga beberapa kali 

kesini. Ya itu mengajari kalau 

kampung wisata itu MCK nya 

harus gini2. Pertamanan juga 

pernah ngasih bunga. Tapi ya 

itu tadi kita juga di social 

media sudah ada. 

ya sebenarnya dijelaskannya 

sudah panjang. Di pikiran kita 

juga wah nanti ini banyak 

pengunjungnya jadi ramai. 

Dari dinas pariwisata juga 

sudah menjelaskan caranya 

mengelola. Seperti di 

karciskannya juga. Sampai 

kesitu sudah. Waktu itu kan 

turun, terus dilihat kamar 

mandinya kok kurang 

memadai. Jadi disuruh 

dibenahi nomor 1 itu MCKnya. 

Sekarang ya sudah bagus 

sudah diporselen. 

Sosialisasi 

diperoleh dari 

dinas lingkungan 

hidup, pariwisata, 

dan dinas 

permanan. 

Subjek 

memperoleh 

sosialisasi dari 

beberapa dinas 

terkait. 

W10 yang ditekankan itu 

pembuangan sampah..  

Peraturan tentang 

membuang sampah 

lebih ditekankan 

Semakin 

ditekankannya 

aturan 

pembuangan 
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sampah 

W12 Katanya kalau kena foto pas 

buang itu dilaporkan 

Sanksi apabila 

membuang sampah 

ke sungai adalah 

dilaporkan, namun 

itupun apabila 

terkena foto 

Belum adanya 

penindakan pasti 

bagi mereka yang 

melanggar 

W19 Kendalanya disitu kan tidak 

tidak bisa berenti lama. Mobil 

bank sampah juga ditilang, kan 

ngangkut sampah itu butuh 

waktu. Jadi repotnya disitu. 

 

Dulu sempat dicoba warganya 

mau bayar orang untuk angkut 

keatas cuman ini yang belum 

direalisasikan. Kita masih 

kendala untuk angkutnya. 

Kalau gerobak itu berat 

nariknya ke atas. 

Kendala yang 

dialami salah 

satunya adalah 

tidak bisanya 

mobil bank sampah 

untuk berhenti di 

atas, sementara 

untuk mengangkut 

sampah butuh 

waktu. Sementara 

apabila 

menggunakan 

gerobak itu sangat 

berat untuk 

menariknya. 

Terkendala dengan 

lokasi Kampung 

Putih yang berada 

di jalan protokol 

dan akses ke luar 

yang dihadapkan 

dengan tanjakan 

curam. 

W17 Dulu waktu habis di cat itu 

mbak sungai wes bersih. Jadi 

orang mau buang itu ga berani. 

Jadi pakai kantong-kantong di 

depan rumah. Tapi kalau sudah 

penuh ya tetap saja ke sungai. 

Tapi tidak sampai ke bantaran. 

Yang buat kumuh kan kalau ke 

bantaran ini. nah orang itu 

buangnya malam. Jadi kalau 

malam itu orang kaya orang 

lempar-lemparan 

 

ada beberapa ya mungkin 

mereka mau ngasih contohlah. 

Kadang dibawa pakai motor, 

sambil kerja. Ya tapi kan disini 

itu kebanyakan masyarakatnya 

pedagang terus orang-orang 

pekerja yang kerjanya itu 

seharian jadi wis ga mikir. 

Warga membuang 

sampah ke sungai 

dan langsung 

dibawa ke TPA. 

Namun warga 

cenderung lebih 

memilih untuk 

membuang sampah 

ke sungai karena 

alasan lebih mudah 

Membuang 

sampah ke sungai 

menjadi pilihan 

utama. Warga 

menanggap itu 

pilihan termudah 

karena tidak 

disediakannya 

tempat sampah di 

Kampung Putih 
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Kelamaan katanya kalo dibawa 

kesana 

W14 kalau perubahan mungkin dari 

pemikiran warganya. Kalau 

dulu kan susah diatur, ga 

mendengarkan tetuanya. Cuma 

kalau sekarang kan dikit2 

pemerintah ada pelatihan-

pelatihan apa. Jadi 

kesadarannya dikit-dikit sudah 

ada. Cuma yang berat itu ya 

menjalankannya 

Subjek merasa 

perubahan yang 

dirasakan adalah 

warga di sana jadi 

lebih mudah diatur. 

Adanya perubahan 

dari perilaku 

warga 

W12 belum belum ada sanksi. 

 

Wong ini aja bilang ke pak 

lurah, pak lurah juga berat mau 

mengatasinya bagaimana. 

Mobil tidak bisa berhenti. 

Karena disinikan jalan protokol 

jadi ramai terus. 

Subjek merasa 

belum adanya 

sanksi yang 

diterapkan apabila 

membuang sampah 

ke sungai 

Masih minim 

sanksi di 

Kampung Putih 

bagi mereka yang 

membuang 

sampah ke sungai. 

W20 Disini ada beberapa kali yang 

kehilangan motor. Mungkin 

sampai 10 kali ada. 

 

Dulu kan disini sepi. Terus 

juga orang sini percayanya 

gapapa diluar asal ada 

temennya yang dikunci gitu 

wes aman. 

Dahulu di 

Kampung Putih 

ada pencurian 

motor sampai 10 

kali karena warga 

memilih untuk 

memarkir motor di 

luar rumah asal 

tetangganya pun 

melakukan hal 

yang sama 

Tindak 

kriminalitas kini 

sudah menurun 

W2 ya ga ada mbak. Disini kan 

istilahnya DAS. Jadi ga ada 

izinnya. Jadi kalau mau 

bangun, asalnya itu masih 

beberapa meter di dekatnya ya 

wes itu milik saya. 

Izin yang 

dilakukan jika 

ingin membangun 

rumah adalah ke 

rumah yang dekat 

dengan tanah 

tersebut. 

Subjek 

mengetahui bahwa 

tempat tinggalnya 

ada squatter area. 

Tidak adanya izin 

formal untuk 

mendirikan 

bangunan. 

 

Informan: Bu ST (B5) 

Wawancara tanggal 5 Maret 2019 
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Kode Pernyataan Makna Makna Terdalam 

W1 sejak tahun 80 

ya disini kan orang pendatang 

semua 

Warga di Kampung 

Putih merupakan 

pendatang 

Subjek 

mengetahui bahwa 

warga di sana 

merupakan 

pendatang 

W8 Dulu ceritanya abah anton itu, 

di berdiri di jembatan, lalu 

terpikir untuk dijadikan 

kampung putih terus kerja 

sama dengan decofresh.  

Teralisasikan . 

Subjek mengetahui 

awal dicanangkan 

menjadi kampung 

putih setelah abah 

anton berdiri di 

jembatan dan 

berencana 

membangun 

kampung wisata 

Subjek 

memperoleh 

informasi 

mengenai 

pembentukan 

kampung wisata 

W19 Terus kan di cat putih saja 

tidak boleh dilukis. dulu di 

ujung kan pernah di lukis tapi 

gaboleh jadi dihapus. Saya juga 

udah membelikan tempelan 

untuk bacaan kampung putih 

gitu supaya dari jembatan itu 

terlihat terus juga bergola 

(semacam besi yang sepanjang 

jalan) . Cuma belum 

dilaksanakan sampai sekarang 

sama anak yang seninya. Disini 

kan ada seninya. Tapi anaknya 

sibuk. 

 

Posisi selfie juga kan jauh dari 

jalan, tersembunyi. Mungkin 

kita kan harusnya dari awal 

menghiasnya dari atas. Maksud 

saya juga gitu mau dibuat 

bergola gitu. Tulisannya sudah 

ada tinggal mengerjakannya aja 

Masih belum 

dilaksanakan 

penambahan 

bacaan kampun 

putih dan bergola 

untuk menarik 

wisatawan 

dikarenakan 

kesibukan orang 

yang mengurusnya. 

Masih adanya 

kendala untuk 

membuang 

Kampung Putih 

menarik bagi 

wisatawan. 

W19 Waktu itu juga sempat ada 

acara Axis ketemu pak 

bambang 3G. katanya mau 

ngajarin. Monggo kalau mau 

kirim surat ke saya. tapi waktu 

itu pak gendut kan dalam masa 

Subjek berencana 

bekerja sama 

dengan Pak 

Bambang, Ketua 

RW Kampung 

Glintung untuk 

membuat 

Subjek 

mengusahakan 

adanya perubahan 

Kampung Putih 

untuk lebih 

menarik  
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peralihan ke yang baru. Jadi 

pak gendut vakum dulu. Waktu 

itu kan ada pemilihan wes 

goyang semua. Waktu itu saya 

sudah sampaikan ke pak giri 

untuk gandeng pak bambang. 

Kita kan disini kampung putih, 

jadi tidak bisa di cat yang lain. 

Katanya pak bambang sih 

kalau cuman putih tidak bisa 

dijual apa2. Kalau catnya 

sudah luntur. Harus ada ide 

lain. 

Kampung Putih 

lebih menarik dan 

ada nilai jual 

W19 

W16 

Kemarin disini kita kerjasama 

dengan koperasi membuat 

pasar ramadhan. Tapi kan ya 

yang jual orang sini, yang beli 

juga orang sini akhirnya ya 

masih sepi. Karena diatas juga 

kan sudah banyak yang jualan. 

Sudah dibuatkan banner juga. 

Sudah berjualan 2 minggu. 

Cuma ya kalau tidak laku kan 

kasihan.  

Subjek dan warga 

mendirikan pasar 

Ramadhan dengan 

tujuan untuk 

menarik wisatawan 

dan menambah 

pemasukan, namun 

tidak begitu ramai 

terkendala dengan 

lokasi. 

Subjek 

mengusahakan 

agar warga 

Kampung putih 

terus berkembang 

W9 

W11 

ya dari pak rw. Kan tamu kan 

kalau turun langsung ke pak 

rw. Waktu itu ada sosialisasi 

kalau kampung kita akan 

dijadikan kampung putih. 

ya cuman dijelaskan ke pak rw 

saja. Pak rwnya yang 

menyampaikan ke PKK, kalau 

memang mau dijadikan 

kampung tematik. Kampung 

tematiknya juga ya cuman 

dijadikan kampung putih, 

warna putih sama hijau.  

 

Cuma diumumkan saja mau 

ada pengecatan. Warga 

menyediakan konsumsi untuk 

tukangnya. Pagi dan sore. Tiap 

Sosialisasi 

didapatkan dari 

Pak RW, bahwa 

kampung putih 

akan dicat putih 

dengan warna 

kusen hijau.  

Sosialisasi berupa 

perencanaan 

tempat tinggal 

mereka yang akan 

dilakukan 

pengecatan 
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pergantian rumah. 

W21 Kalau bank sampah kita disini 

memang jalan. Bank sampah 

awalnya juga dari mahasiswa. 

Skripsi sini. Suruh ngumpulin 

jadi nasabah bank sampah. 

Awalnya 20 orang. lalu 20 

orang itu pada mau. Ya itu juga 

harus mrotolin satu-satu. Kalau 

bank sampah kita sudah ikut 

kegiatan dari kota. Seandainya 

ada penilaian turun. Kita juga 

ikut penimbangan atau apa. 

 

kalau dulu tiap minggu karena 

jadwalnya penuh kita ngikutin 

dari sana. Kadang 1 bulan. 

Yang pasti 2 minggu sekali.  

Digajinya juga kan setahun 

sekali 

Subjek aktif 

menggerakan bank 

sampah yang saat 

ini dilakukan 2 

minggu sekali 

mengikuti pusat. 

Meskipun subjek 

mengaku minat 

warga masih 

sedikt. 

Adanya bank 

sampah menjadi 

solusi untuk 

mengurangi 

pembuangan 

sampah ke sungai 

W10 ya awalnya kan harus dijaga, 

terus dikembangkan. Terus 

juga kan tidak boleh di cat. 

Adanya himbauan 

untuk menjaga 

lingkungan dan 

larangan mengecat 

selain warna putih 

Peraturan yang 

ditekankan berupa 

menjaga 

kebersihan dan 

menjaga tembok 

untuk tidak cat 

warna lain 

W14 ya memang tidak semua tempat 

bersih. Tapi jadi lebih terawat. 

Kan tinggal kesadaran 

warganya saja.  

Subjek merasakan 

adanya perubahan 

setelah dijadikan 

kampung putih 

Lingkungan dirasa 

menjadi lebih 

terawar. 

W17 Disini kendalanya ya itu 

sampah. Masih adayang ke 

sungai. Tapi ada juga yang 

keatas 

 

Warga membuang 

sampah ke sungai 

dan ke Paguyuban 

PKL Kampung 

Putih di atas. 

Masih terkendala 

pembuangan 

sampah 

W3 dulu pernah. Kemarin juga ada 

tahun 2006 kalau tidak salah 

waktu senaputra mau diambil 

pihak lain. Akhirnya senaputra 

milik tentara. Akhirnya tidak 

jadi. sempat ada 

pengukurannya juga. Jadi yang 

Sempat ada isu 

penggusuran ketika 

senaputra mau 

berganti 

kepemilikan 

sampai adanya 

pengukuran. 

Sempat ada isu 

penggusuran 

ketika senaputra 

mau berganti 

kepemilikan. 
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tahu duluan ya RT 6 sana. 

W6 ya karena akses kemana-

kemananya kan mudah mbak.  

Alasan warga 

bertempat tinggal 

di kampung putih 

Kemudahan akses 

karena berada di 

tengah kota 

menjadi alasan 

warga bertempat 

tinggal di 

kampung putih 

W5 ya macem-macem sih ada yang 

dari trenggalek, blitar 

Asal warga yang 

bertempat tinggal 

di kampung putih 

Asal warga masih 

didominasi oleh 

mereka yang 

berasal dari pulau 

jawa juga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


