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ABSTRAK 

 

Tri Ambarwati Robiana. 2018. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. Universitas Brawijaya Malang. Produksi Ruang Sosial Slum Area 

Menjadi Kampung Wisata (Studi pada Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan, 

Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang). Pembimbing: Lutfi 

Amiruddin, S. Sos., M. Sc dan Genta Mahardhika Rozalinna, S. Sos., MA 

 

 

Penelitian ini mengkaji lebih jauh mengenai produksi ruang di Wisata Kampung 

Warna-Warni, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kajian ini 

berangkat dari adanya wilayah slum area yang merupakan permukiman padat 

penduduk dan kemudian mengalami modifikasi yang mengundang wisatawan 

untuk berkunjung, hingga diklaim sebagai destinasi wisata berupa kampung 

wisata. Dengan beralihnya slum area menjadi kampung wisata akan membawa 

dampak bagi masyarakat Kampung Jodipan, karena ruang akan selalu berproduksi 

mengikuti perkembangan. 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

dengan pendekatan Extended Case Method. Penelitian ini berlokasi di RW 2, RT 

6, 7, dan 9, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang 

merupakan lokasi Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan (KWJ). Teknik 

penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penentuan 

informan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan 

adalah melihat kekuatan makro yang mempengaruhi proses mikro masyarakat. 

 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa wacana yang dibawa oleh GuysPro dan 

CSR Indana Paint mengenai ruang hidup yang ideal, serta wacana yang dibawa 

oleh Pemerintah Kota sebagai kampung wisata merupakan bentuk representasi 

ruang yang mampu menciptakan praktik dan pengertian baru mengenai ruang oleh 

masyarakat sehingga menghasilkan ruang representasional. Hal tersebut 

memunculkan berbagai perubahan dalam praktik ruang masyarakat Kampug 

Jodipan. Pemerintah juga memunculkan kepentingan atas ruang melihat 

suksesnya KWJ, dengan memodifikasi slum area yang diwacanakan akan digusur 

menjadi kampung wisata. 

 

Kata Kunci: slum area, kampung wisata, produksi ruang. 
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ABSRACT 
 

Tri Ambarwati Robiana. 2018. Department of Sociology. Faculty of Social and 

Political Science. University of Brawijaya Malang. The Production of Social 

Space Slum Area Becomes Tourism Village (Study on Tourism Village Jodipan, 

Jodipan Village, Blimbing District, Malang City). Advisors: Lutfi Amiruddin, S. 

Sos., M. Sc and Genta Mahardhika Rozalinna, S. Sos., MA 

 

 

This research is about the production of space in Tourism Village Jodipan, 

Jodipan Village, Blimbing District, Malang City. This study departs from the slum 

area then modified that invite tourists to visit, until claimed as tourist destination. 

Modification of slum area into a tourism village will bring an impact, because the 

space will always produce. 

 

This study used qualitative research approach to Extended Case Method. Located 

in RW 2, RT 6, 7, and 9, Jodipan Village, Blimbing District, Malang City which 

is the location of Tourism Village Jodipan (KWJ). Used purposive sampling 

technique. Collecting data with observation, interviews, and documentation. 

Analysis with looked at how the macro forces shape micro processes. 

 

The results showed that the discourse carried by GuysPro and CSR Indana Paint 

about the ideal living space, as well as the discourse carried by the government as 

a tourism village is a form of representation of space that is capable of creating the 

practice and understanding of the space by the community resulting in a 

representational spaces. The government also raised interest in the space due to 

the success of KWJ, by modifying the slum area that discoursed to be evicted into 

a tourist village. 

 

Keywords: slum area, tourism village, the production of space. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ruang tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang sifatnya fisik, ruang juga 

memiliki sifat sosial yang merupakan tempat berlangsungnya interaksi. Sehingga 

manusia sebagai makhluk sosial menggunakan tempat tinggal sebagai ruang 

sosial. Tempat tinggal merupakan suatu bangunan yang digunakan oleh seseorang 

atau beberapa orang tinggal dengan cara menetap dalam jangka waktu tertentu 

(Manik, 2010). Tempat tinggal saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat. Negara juga memiliki 

kewajiban dalam menyediakan tempat tinggal yang layak bagi seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia (Sumarwanto, 2013). 

Pada umumnya wilayah kota di negara berkembang mengalami 

pertumbuhan penduduk yang tinggi, karena akibat dari kelahiran maupun 

perpindahan penduduk yang cukup tinggi dari desa ke kota (urbanisasi). Menurut 

Malau (2013), pertumbuhan penduduk yang tinggi seringkali menimbulkan 

masalah baru di wilayah perkotaan, misalnya kemiskinan, pengangguran, 

tingginya angka kriminalitas, kemacetan kota, hingga terciptanya wilayah kumuh 

atau slum area. 

Slum area merupakan wilayah pemukiman yang tidak beraturan, dan 

bangunannya biasanya bersifat semi permanen (Malau, 2013). Slum area tercipta 

karena adanya kebutuhan tempat tinggal yang cukup tinggi namun tidak 

diimbangi dengan lahan pemukiman yang layak. Slum area seringkali dinilai dari 
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kepadatan penduduk dan bangunan, ketersediaan air bersih, kondisi air limbah dan 

juga kondisi sampah. Slum area terdapat di daerah perkotaan yang biasanya 

berada pada lahan-lahan kosong, seperti di bawah jembatan layang, di sepanjang 

bantaran rel kereta api, maupun di sepanjang bantaran sungai. KOTAKU (Kota 

Tanpa Kumuh) pada tahun 2015 mencatat bahwa Indonesia memiliki luas 38.431 

ha wilayah yang tergolong dalam slum area, 23.473 ha berada di wilayah 

perkotaan dan 11.957 ha di wilayah pedesaan (kotaku.pu.go.id). Untuk menangani 

kawasan kumuh tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya 

Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki program 

KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh (Kompas.com, 2016). Seperti halnya di 

wilayah perkotaan yang memiliki slum area, Kota Malang memiliki beberapa 

pemukiman yang termasuk ke dalam kategori wilayah kumuh (slum area). 

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota 

Malang dalam Republika Online (2015), mengatakan bahwa luasan kawasan 

kumuh di Kota Malang mencapai 603 ha, yang tersebar di 29 kelurahan. Salah 

satu kelurahan yang tergolong dalam wilayah kumuh (slum area) di Kota Malang 

adalah Kelurahan Jodipan. 

Kelurahan Jodipan merupakan salah satu kelurahan yang berada di 

Kecamatan Blimbing Kota Malang. Kelurahan Jodipan ini berada di bawah 

jembatan rel kereta api dan bantaran Sungai Brantas. Dari segi fisik, Kelurahan 

Jodipan terlihat kumuh karena berada di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Brantas dan berada di bawah jembatan rel kereta api. Dari segi masyarakat atau 

sosial berdasarkan hasil observasi, kendala yang terjadi di Kelurahan Jodipan 
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adalah permasalahan sampah, masyarakat terbiasa membuang sampah di Sungai 

bahkan sebagian masyarakat juga membuang hajat di sungai. 

Sejak tahun 2016, Kelurahan Jodipan sudah tidak lagi dikenal dengan 

wilayah kumuh (slum area), melainkan dengan sebutan baru yaitu Wisata 

Kampung Warna-Warni Jodipan (yang selanjutnya akan disebut dengan KWJ). 

Hal ini terjadi karena saat ini Kelurahan Jodipan yang dahulunya kumuh berubah 

menjadi kawasan yang terlihat indah dengan rumah-rumah yang di cat warna-

warni yang kemudian menjadi tempat wisata dadakan di Kota Malang. Bahkan 

Wali Kota Malang, M. Anton menyatakan bahwa KWJ saat ini sudah menjadi 

salah satu destinasi wisata di Kota Malang (Kompas.com, 2016). KWJ ini berawal 

dari tugas praktikum Public Relatoins dan Event Management yang dikerjakan 

oleh delapan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang 

bekerja sama sengan perusahaan cat PT Inti Daya Guna Aneka Warna (Indana 

Paint). Delapan praktikan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

(UMM) yang menjadi penggagas KWJ ini kemudian disebut dengan Guyspro. 

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Guyspro untuk program KWJ ini mulai dari 

awal sudah melibatkan warga Jodipan. Karena tujuan Guyspro adalah mengubah 

perilaku warga Jodipan yang negatif menjadi positif, supaya warga lebih aware 

terhadap lingkungannya agar tidak lagi membuang sampah di Sungai. Harapan 

Guyspro dalam kegiatan ini adalah ada keberlanjutan yang dilakukan oleh warga 

Jodipan sendiri. Guyspro tidak menyangka bahwa program ini akan menjadi 

booming dan hits serta diminati oleh para wisatawan seperti saat ini. Dampaknya 

saat ini yang sudah mulai terlihat menurut Salis, salah satu anggota Guyspro 
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adalah warga yang membuang sampah di Sungai Brantas sudah mulai berkurang, 

karena kemungkinan mereka malu apabila ada pengunjung dan mereka 

membuang sampah di sungai. 

Kampung Warna-Warni Jodipan (yang selanjutnya akan disebut dengan 

KWJ) menjadi satu kesatuan lingkungan hidup bagi masyarakat Kampung 

Jodipan untuk melakukan aktifitas berkehidupan kesehariannya, sehingga 

dibutuhkan lingkungan yang nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Akan tetapi, saat ini lingkungan hidup bagi masyarakat Kampung Jodipan tersebut 

mulai berubah karena adanya perubahan ruang sebagai destinasi wisata, akibat 

dari pengecatan pada rumah-rumah warga yang kemudian menarik perhatian 

wisatawan untuk berkunjung dan berfoto. Dengan perubahan fisik yang terjadi, 

yang awalnya hanya tempat tinggal biasa hingga sekarang menjadi tempat wisata 

yang dikenal dengan KWJ menyebabkan warga mengalami banyak perubahan. 

Perubahan yang dialami warga mulai dari perubahan kebiasaan, perubahan 

keamanan, perubahan kebersihan, hingga intensitas orang yang datang berkunjung 

ke Jodipan juga berubah. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan 

mempengaruhi perubahan produksi ruang yang sebelumnya menurut warga hanya 

lingkungan tempat tinggal saat ini berubah menjadi tempat wisata yang banyak 

dikunjungi wisatawan. 

Dalam mengkaji dan menganalisis masalah yang diangkat, peneliti 

menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre. Lefebvre (1991: 33) 

mengajukan triad konsep dari produksi ruang: Pertama, praktik spasial, yang 

mencakup produksi dan reproduksi antar objek dan produk. Praktik spasial 
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menjamin kontinuitas dan kohesivitas dari produksi ruang. Kedua, representasi 

ruang yang terikat pada pola hubungan produksi dan tatanan yang bertujuan 

memaksakan suatu pola hubungan tertentu atas „pemakaian‟ suatu ruang. Ketiga, 

ruang representasional yang mewujudkan dimensi simbolik dari ruang, 

menegakkan elemen yang bukan merujuk pada ruang itu sendiri, melainkan 

kepada sesuatu yang lain di luar ruang, yang menghubungkan ruang dengan 

simbol-simbol dan makna. Teori ini dipilih untuk melihat produksi ruang sosial 

yang terjadi di Kampung Jodipan, yang awalnya merupakan tempat tinggal yang 

termasuk dalam kategori kumuh kemudian menjadi Kampung Warna-Warni 

Jodipan (yang selanjutnya akan disebut dengan KWJ) yang banyak dikunjungi 

oleh wisatawan. 

Secara sederhana tempat tinggal diartikan sebagai tempat manusia untuk 

menetap yang berwujud bangunan rumah, yang digunakan untuk tempat 

beristirahat serta berteduh. Dengan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal, 

menyebabkan munculnya wilayah kumuh (slum area). Wilayah kumuh (slum 

area) dalam hal ini dilihat sebagai pemukiman padat penduduk yang berada di 

Kelurahan Jodipan, yang kemudian mengalami modifikasi dari pihak intelektual 

yaitu Guyspro berupa perubahan fisik dengan pengecatan rumah-rumah dengan 

beragam warna. Perubahan fisik di Jodipan menarik kurang lebih ratusan 

wisatawan dalam seminggu untuk berkunjung, yang kemudian dibirokratisasi oleh 

Dinas Pariwisata Kota Malang dengan mengklaim sebagai destinasi wisata baru di 

Kota Malang. Dengan adanya modifikasi dan birokratisasi pada wilayah slum 

area tersebut kemudian memunculkan produksi ruang mengenai ruang sosial. 
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Tempat yang merupakan permukiman padat penduduk tersebut memang tidak 

berubah, namun makna dan produksi ruang yang dimiliki warga Kelurahan 

Jodipan akan berubah seiring dengan adanya perubahan fisik yang mengundang 

wisatawan untuk berkunjung dan berfoto, bahkan masyarakat saat ini sudah 

menjadi penyedia wisata dengan membuka warung dan membuka lahan parkir 

untuk wisatawan. 

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah 

pendalaman terhadap produksi ruang sosial slum area menjadi Kampung Warna-

Warni Jodipan (KWJ) di Kelurahan Jodipan, terutama di RW 2, RT 6,7, dan 9 

yang saat ini dipromosikan sebagai destinasi wisata baru di Kota Malang. Slum 

area merupakan titik berangkat peneliti dalam mengkaji produksi ruang dalam 

penelitian ini, karena pada slum area melekat budaya slum yang kemudian 

mengalami modifikasi dan birokratisasi sehingga mengalami perubahan. Dari 

fenomena tersebut, penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai produksi ruang di 

Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Penelitian ini menjadi 

penting karena melihat dan menjelaskan perubahan fungsi ruang yang sebelumnya 

hanya sebagai tempat berkehidupan warga Kelurahan Jodipan namun dengan 

seiring perkembangan fisik yang terjadi juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai 

destinasi wisata baru. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimana produksi ruang sosial slum area menjadi Wisata 

Kampung Warna-Warni oleh aktor wisata di Kelurahan Jodipan, Kecamatan 

Blimbing, Kota Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan kondisi slum area di Kelurahan Jodipan, Kecamatan, 

Blimbing, Kota Malang yang mengalami perubahan menjadi kampung 

wisata. 

2. Menganalisa perubahan ruang sosial slum area menjadi kampung wisata 

Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan 

menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Secara Akademis 

Penelitian dengan tema analisis perubahan produksi ruang ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai referensi untuk menganalisis berbagai macam dinamika 

sosial yang terjadi dalam masyarakat akibat produksi ruang sosial dan 

berkontribusi dalam disiplin ilmu Sosiologi, khususnya untuk Sosiologi 

Lingkungan. 
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1.4.2. Manfaat Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bukan hanya bermanfaat untuk penelitian 

akademis, namun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan 

untuk pihak CSR dan pihak intelektual yaitu mahasiswa yang melakukan 

pengabdian dalam mengembangkan program CSR yang secara sadar mengambil 

sikap untuk menerapkan program CSRnya di wilayah kumuh, agar melakukan 

pemberdayaan masyarakat, bukan hanya dengan memberikan bantuan berupa cat. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengelola dan 

mengembangkan pariwisata yang tidak mengganggu kehidupan sosial penduduk 

setempat serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan wilayah 

kumuh yang diubah menjadi kampung wisata. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dan alat bantu analisis dalam 

penelitian yang sekarang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 (empat) 

penelitian terdahulu sebagai penelitian dasar. Penelitian pertama berjudul Slum 

Resettlement Along Brantas Riverbanks Case Study at Malang City, East Java, 

yang dilakukan oleh Purnomo, dkk (2013). Penelitian tersebut memilih penduduk 

daerah kumuh di sepanjang pinggir Sungai Brantas di 4 bangsal sekitar Kota 

Malang (Kotalama, Mergosono, Kidul Dalem, dan Jodipan) yang merupakan 

pertumbuhan daerah kumuh menjadi subyek peelitian, dengan menggunakan 

metode studi kasus. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan 

informasi mengenai penduduk daerah kumuh dan untuk memahami kondisi 

kehidupan di daerah kumuh, dan fokus pada penelitian ini adalah kondisi 

kehidupan penduduk daerah kumuh sepanjang pinggiran Sungai Brantas di Kota 

Malang. 

Hasil dari penelitian Purnomo, dkk (2013) adalah menemukan 2 kategori 

yang menjadi alasan masyarakat terus tinggal di wilayah kumuh. Yang perama, 

insentif ekonomi dan alasan terkait, dalam  hal ini yang menjadi alasan 

masyarakat adalah insentif ekonomi yang mereka dapatkan dengan tinggal di 

wilayah kumuh, yaitu pekerjaan yang menguntungkan karena dekat  dengan pusat 

kota, bahkan pendapatan mereka tidak lebih rendah dengan pendapatan rumah 

tangga di daerah lain (Purnomo, dkk, 2013: 27). Yang kedua, pemerintahan dan 
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kesadaran resiko, dalam hal ini adalah tidak adanya tata kelola yang baik untuk 

wilayah kumuh di sepanjang bantaran Sungai Brantas, kurangnya kontrol dari 

pemeritah juga menyiratkan kurangnya akan keasadaran resiko (Purnomo, dkk, 

2013: 27). Dari penelitian yang ditemukan oleh Purnomo, dkk (2013), mengenai 

kondisi masyarakat di sepanjang Bantaran Sungai Brantas merupakan kondisi 

sebelum adanya perubahan fisik yang menjadikannya sebagai Kampung Wisata, 

peneliti memposisikan penelitian ini pada kondisi masyarakat di sepanjang 

Bantaran Sungai Brantas setelah adanya perubahan fisik tersebut, dan lebih 

memfokuskan pada Kampung Jodipan yang mengalami perubahan fisik. 

Penelitian kedua berjudul „Peran Warung Dalam Pembentukan Ruang 

Khalayak di Kota Gede Yogyakarta‟ yang dilakukan oleh Hutama (2013). 

Penelitian tersebut memilih masyarakat Jawa di sekitar Kota Gede Yogyakarta 

sebagai subyek penelitian dengan menggunakan hasil pengamatan dan studi 

literatur sebagai metode penelitian.  Tujuan penelitian tersebut bukan untuk 

membuktikan sesuatu namun untuk mengungkap perspektif lain dalam memahami 

warung dan pasar (dalam konteks ini di Kota Gede) dan keterkaitannya dengan 

wacana ruang khalayak kota pada umumnya, dan penelitian tersebut memilih 

fokus pada pemetaan transformasi nilai ruang publik yang awalnya sebuah 

infrastruktur berubah menjadi ruang khalayak dan melihat seberapa jauh 

pengaruhnya pada perubahan keseharian masyarakatnya dalam memanfaatkan 

ruang kota. 

Hasil dari penelitian Hutama  (2013) adalah ruang komersial di Kota Gede 

mengalami perluasan dalam pembentukan ruang khalayak. Dalam kesehariannya 
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pola dan struktur kota dari Kota Gede masih kuat untuk menciptakan batasan-

batasan ruang yang jelas antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Akan 

tetapi pada pasaran Legi batasan-batasan ruang tersebut menjadi kabur pada saat 

seluruh stratifikasi ruang yang ada melebur menjadi ruang komersial yang tidak 

lagi terpusat di pasar, melainkan mengalami perluasan hingga ke jalan-jalan. 

Dalam kondisi ini pola dan struktur dari Kota Gede sebagai bagian dari strategi 

penguasa untuk mengatur kota menjadi tumpang tindih dengan taktik dari para 

pedagang mengubah pola dan struktur kota yang ada menjadi bagian dari ruang 

dagangnya (Hutama, 2013: 4-6). Dari hasil penelitian yang ditemukan oleh 

Hutama (2013), mengenai perubahan produksi ruang yang awalnya berupa 

infrastruktur yaitu jalan menjadi ruang khalayak sebagai ruang dagang, peneliti 

memposisikan penelitian ini pada perubahan produksi ruang sosial slum area 

menjadi Kampung Warna-Warni (yang selanjutnya akan disebut dengan KWJ). 

Pada penelitian Hutama (2013) perubahan infrastruktur sebagai ruang khalayak 

sebagai ruang dagang hanya terjadi pada pasaran Legi, dan pada penelitian ini 

perubahan menjadi ruang publik sebagai KWJ tidak memiliki batasan waktu, 

melainkan terjadi setiap hari. 

Penelitian ketiga berjudul The Production of Urban Qualities in the 

Emerging City of Doha: Urban Space Diversity as a Case for Investigating the 

‘Lived Space’ yang dilakukan oleh Ashraf M. Salama dan Florian Wiedmann pada 

tahun 2013. Penelitian tersebut memilih Warga Kota Doha dengan perbedaan 

pengalaman berdasarkan gender, umur, dan latar belakang budaya sebagai subyek 

penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif dan survey kuisioner sebagai 
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metode penelitian.  Tujuan penelitian tersebut adalah mengintegrasikan aspek 

yang diperlukan dan faktor yang membentuk lingkungan perkotaan termasuk 

peran penduduk, dan penelitian tersebut memilih fokus pada produksi kualitas 

perkotaan di negara berkembang Kota Doha (Salama dan Wiedmann, 2013). 

Hasil dari penelitian Salama dan Wiedmann (2013) adalah persepsi dan 

pengalaman spasial penduduk kota Doha mencerminkan kebutuhan dan keinginan 

yang berbeda sesuai dengan jenis kelamin usia, maupun latar belakang budaya. 

Produksi ruang pada lingkungan perkotaan Doha merupakan hasil dari investigasi 

dan deregulasi untuk membangun pusat global dan kemudian spekulasi real 

estate, sedangkan produksi ruang dari penduduk menjadi hilang karena rendahnya 

keberagaman ruang kota di Kota Doha (Salama dan Wiedmann, 2013:170-171). 

Penelitian keempat berjudul „Sebagai Konsep Pengembangan Ruang 

Perkotaan (Kajian Atas Teori Rang Henry Lefebvre)‟  yang dilakukan oleh Andi 

Setiawan pada tahun 2015. Penelitian tersebut tidak memiliki subyek penelitian 

karena menggunakan studi literatur mengenai produksi ruang Lefebvre sebagai 

metode penelitian.  Tujuan penelitian tersebut adalah mendeskripsikan kondisi 

ruang perkotaan yang digunakan sebagai pusat perbelanjaan, dan penelitian 

tersebut memilih fokus pada produksi ruang perkotaan sebagai pusat perbelanjaan. 

Hasil dari penelitian Setiawan (2015) adalah ruang menjadi komoditas. 

Keberadaan pusat perbelanjaan diproduksi sebagai sebuah ruang abstrak oleh para 

desainer dan arsitek yang merencanakan ruang tersebut sebagai gambaran ideal 

terhadap penataan kawasan perkotaan (Setiawan, 2015:49). Melihat konteks pusat 

perbelanjaan kota-kota besar Indonesia, hampir bisa dipastikan di sekitar pusat 
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perbelanjaan itu akan muncul kawasan usaha skala kecil yang tersebar secara 

sporadis, mengelompok di lahan-lahan yang tersisa di sekitar pusat perbelanjaan 

(Setiawan, 2015:50). Tangan-tangan modal yang merasa bisa mengendalikan 

ruang pada akhirnya harus menyerah dengan kenyataan lived space bahwa 

produksi ruang abstrak akan selalu meninggalkan residu sebagai bahan 

memproduksi ruang baru, ruang sosial (Setiawan, 2015:51). 

Penelitian terdahulu selain digunakan sebagai acuan dan alat bantu analisis, 

juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dari 

penelitian terdahulu yang pertama adalah pemukiman kumuh sebagai kebutuhan 

dan keberlanjutan hidup di wilayah kumuh sebelum adanya perubahan fisik, dan 

persamaan dari ketiga penelitian terdahulu adalah mengenai dinamika perubahan 

ruang yang berada di wilayah perkotaan. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu selain pada lokasi adalah pada fokus penelitian, penelitian ini 

lebih memfokuskan pada perubahan produksi ruang sosial slum area menjadi 

Kampung Warna-Warni yang kemudian menjadi destinasi wisata. 
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Untuk mempermudah dalam membandingkan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang 

Judul Slum Resettlement 

Along Brantas 

Riverbanks Case 

Study at Malang 

City, East Java 

Peran Warung Dalam 

Pembentukan Ruang 

Khalayak di Kota 

Gede Yogyakarta 

The Production of 

Urban Qualities in the 

Emerging City of 

Doha: Urban Space 

Diversity as a Case for 

Investigating the 

‘Lived Space’ 

Produksi Ruang Sosial 

Sebagai Konsep 

Pengembangan Ruang 

Perkotaan (Kajian 

Atas Teori Rang 

Henry Lefebvre)  

Produksi Ruang 

Sosial Slum Area 

menjadi Kampung 

Wisata (Studi pada 

Kampung Warna-

Warni, Kelurahan 

Jodipan, Kecamatan 

Blimbing, Kota 

Malang) 

Peneliti Tomi Adi Purnomo, 

Hermawan, Imam 

Hardjanto (2013) 

David Hutama (2013) Ashraf M. Salama dan 

Florian Wiedmann 

(2013) 

Andi Setiawan (2015) Tri Ambarwati Robiana 

(2018) 

Subyek 

Penelitian 

Penduduk daerah 

kumuh sepanjang 

pinggir Sungai Brantas 

di 4 bangsal sekitar 

Kota Malang 

(Kotalama, 

Mergosono, Kidul 

Dalem, dan Jodipan) 

yang merupakan 

pertumbuhan daerah 

kumuh. 

 

Masyarakat Jawa di 

sekitar Kota Gede 

Yogyakarta 

Warga Kota Doha 

dengan perbedaan 

pengalaman 

berdasarkan gender, 

umur, dan latar 

belakang budaya. 

- Warga RW 2, RT 6,7, 

dan 9 Kel. Jodipan, 

Kec. Blimbing, Kota 

Malang; Guyspro; 

Dinas Pariwisata Kota 

Malang. 
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Metode 

Penelitian 

Studi Kasus Hasil pengamatan dan 

studi literatur. 

Analisis Deskriptif, dan 

Survey kuisioner 

Studi Literatur 

mengenai produksi 

ruang Lefebvre. 

Extended Case Method 

Tujuan 

Penelitian 

Untuk mendapatkan 

informasi mengenai 

penduduk daerah 

kumuh dan untuk 

memahami kondisi 

kehidupan di daerah 

kumuh. 

Mengungkap perspektif 

lain dalam memahami 

warung dan pasar, 

dalam konteks ini di 

Kota Gede, dan 

keterkaitannya dengan 

wacana ruang khalayak 

kota pada umumnya. 

Mengintegrasikan 

aspek yang diperlukan 

dan faktor yang 

membentuk lingkungan 

perkotaan termasuk 

peran penduduk. 

Mendeskripsikan 

kondisi ruang perkotaan 

yang digunakan sebagai 

pusat perbelanjaan. 

- Mendeskripsikan 

kondisi slum area di 

Kelurahan Jodipan, 

Kecamatan, 

Blimbing, Kota 

Malang. 

- Menganalisa produksi 

ruang sosial slum 

area menjadi 

Kampung Warna-

Warni Kelurahan 

Jodipan, Kecamatan 

Blimbing, Kota 

Malang dengan 

menggunakan teori 

produksi ruang Henri 

Lefebvre. 

Fokus 

Penelitian 

Kondisi kehidupan 

penduduk daerah 

kumuh sepanjang 

pinggiran Sungai 

Brantas di Kota 

Malang. 

Memetakan 

transformasi nilai ruang 

publik yang awalnya 

sebuah infrastruktur 

berubah menjadi ruang 

khalayak dan melihat 

seberapa jauh 

pengaruhnya pada 

Produksi kualitas 

perkotaan di negara 

berkembang Kota 

Doha. 

Produksi ruang 

perkotaan sebagai pusat 

perbelanjaan. 

Produksi ruang sosial 

slum area menjadi 

Kampung Warna-

Warni  di Kelurahan 

Jodipan, Kecamatan 

Blimbing, Kota 

Malang. 
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perubahan keseharian 

masyarakatnya dalam 

memanfaatkan ruang 

kota. 

Hasil 

Penelitian 

Alasan penghuni 

kawasan kumuh lebih 

memilih untuk tinggal 

di daerah kumuh 

dikategorikan menjadi 

2, yaitu: (1) insentif 

ekonomi dan alasan 

terkait, (2) 

pemerintahan dan 

kesadaran resiko. 

 

Ruang komersial di 

Kota Gede mengalami 

perluasan dalam 

pembentukan ruang 

khalayak. Perluasan 

tersebut hanya terjadi di 

setiap pasaran Legi. 

Produksi ruang pada 

lingkungan perkotaan 

Doha merupakan hasil 

dari investigasi dan 

deregulasi untuk 

membangun pusat 

global dan kemudian 

spekulasi real estate, 

sedangkan produksi 

ruang dari penduduk 

menjadi hilang karena 

rendahnya 

keberagaman ruang 

kota di Kota Doha. 

Tangan-tangan modal 

yang merasa bisa 

mengendalikan ruang 

pada akhirnya harus 

menyerah dengan 

kenyataan lived space 

bahwa produksi ruang 

abstrak akan selalu 

meninggalkan residu 

sebagai bahan 

memproduksi ruang 

baru, ruang sosial. 

Wacana yang dibawa 

oleh GuysPro dan CSR 

Indana Paint mengenai 

ruang hidup yang ideal, 

serta wacana yang 

dibawa oleh Pemerintah 

Kota sebagai kampung 

wisata merupakan 

bentuk representasi 

ruang yang mampu 

menciptakan praktik 

dan pengertian baru 

mengenai ruang oleh 

masyarakat sehingga 

menghasilkan ruang 

representasional. 

Pemerintah juga 

memunculkan 

kepentingan atas ruang 

melihat suksesnya 

KWJ, dengan 

memodifikasi slum 

area yang diwacanakan 

akan digusur menjadi 
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kampung wisata. 

Persamaan Kehidupan penduduk 

wilayah kumuh di 

pinggiran Sungai 

Brantas. 

Produksi ruang pada wilayah perkotaan, dinamika perubahan terkait lingkungan. 

Perbedaan Pemukiman kumuh 

sebagai kebutuhan dan 

keberlanjutan hidup di 

wilayah kumuh 

sebelum adanya 

perubahan fisik. 

Perubahan produksi 

ruang yang awalnya 

berupa infrastruktur 

menjadi ruang khalayak 

yang terjadi hanya pada 

setiap pasaran Legi. 

Produksi kualitas ruang 

perkotaan di negara 

berkembang. 

Produksi ruang 

perkotaan yang 

dianggap sebagai pusat 

perbelanjaan. 

Produksi ruang sosial 

yang awalnya tempat 

tinggal di wilayah 

kumuh (slum area) 

menjadi sebagai 

destinasi wisata. 

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018. 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Teori The Production of Space Henri Lefebvre 

Henri Lefebvre merupakan salah satu sosiolog yang beraliran neo-Marxian. 

The Production of Space merupakan karya Henri Lefebvre mengenai ruang yang 

dikembangkan dengan berakar dari pemikiran Karl Marx. Lefebvre menyatakan 

perlunya teori Marxian mengalihkan fokusnya dari alat-alat produksi ke produksi 

ruang, teori Marxian perlu memperluas perhatiannya dari produksi (secara 

industrial) ke produksi sosial yang mencakup keruangan (Ritzer, 2012: 575). 

Dalam bukunya The Production of Space (1991), Lefebvre menyatakan bahwa 

relasi sosial menciptakan ruang, dan yang lebih penting menurut Lefebvre adalah 

melihat bahwa ruang sosial merupakan produk sosial. Ruang sosial memiliki 

logika yang panjang untuk menjelaskan dirinya sendiri. Lefebvre (1991: 26-27) 

menjelaskan bahwa: 

“Ruang (sosial) merupakan produk (sosial), ruang yang dihasilkan 

juga berfungsi sebagai alat pemikiran serta tindakan, dan selain 

menjadi alat produksi juga merupakan alat kontrol, karena itu tercipta 

dominasi dan kekuasaan, tetapi dengan demikian ruang menjadi lolos 

dari pihak yang akan memanfaatkannya. Kekuatan sosial dan politik 

(negara) yang dilahirkan oleh ruang saat ini dicari, tetapi gagal untuk 

menguasai sepenuhnya, lembaga yang telah memaksa realitas spasial 

terhadap otonomi yang tidak terkendali saat ini berusaha untuk 

menjalankannya ke  dalam tanah, kemudian membelenggu dan 

memperbudaknya.” 

 

Ruang dikonstruksi sebagai sarana pemikiran serta tindakan untuk 

melanggengkan kekuasaan. Dalam bukunya The Production of Space (1991), 
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Lefebvre juga menjelaskan bagaimana relasi sosial menciptakan akumulasi 

pengetahuan yang berperan  dalam konstruksi wacana mengenai ruang. Wacana 

tersebut memberikan kemampuan manusia untuk menciptakan ruang dalam 

bentuk abstraksi, yaitu alam yang mulai diabstraksi oleh manusia ke dalam praktik 

sosio-kultural. Menurut Lefebvre (1991) proses abstraksi tersebut merupakan 

awal runtuhnya ruang alamiah ke ruang sosial, hingga kemudian ruang menjadi 

memiliki historitas. Apabila ruang memiliki historitas, maka ruang baru yang 

dikonstruksi melalui relasi sosial merupakan sebuah produk sosial. 

Sebelum menjelaskan mengenai ruang menjadi ruang sosial, Lefebvre juga 

mengelompokkan ruang berdasarkan historitas. Ruang yang pertama, Absolute 

space atau ruang mutlak merupakan ruang alamiah yang dimodifikasi agar dapat 

melayani kebutuhan-kebutuhan kolektif manusia (Ritzer, 2012: 527). Kelurahan 

Jodipan di RW 2, RT 6, 7 dan 9 secara fungsi merupakan ruang alamiah berupa 

bantaran sungai yang dimodifikasi untuk menyediakan kebutuhan yaitu sebagai 

hunian atau tempat tinggal yang dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam 

wilayah perkotaan. Ruang yang kedua, Abstract space atau ruang abstrak 

merupakan ruang dari sudut pandang suatu subjek abstrak seperti seorang 

perencana atau arsitek perkotaan (Ritzer, 2012: 527), dengan kata lain ruang 

abstrak tercipta karena adanya wacana dari pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, 

ruang absolute pada Kelurahan Jodipan RW 2, RT 6, 7, dan 9 mengalami 

perubahan fisik yang diinisiasi oleh mahasiswa UMM bekerja sama dengan CSR 

Indana Paint, yang kemudian menjadikan Jodipan booming dengan nama 

Kampung Warna-Warni (KWJ) dan dipromosikan oleh Pemerintah Kota Malang 
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menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Malang. Ruang yang ketiga, 

Differential space atau ruang diferensial merupakan ruang yang menonjolkan 

perbedaan dan kebebasan dari pengendalian (Ritzer, 2012: 528), dengan kata lain 

ruang diferensial merupakan ruang yang tercampur dan bersifat inter-penetratif. 

Ruang diferensial dalam Kelurahan Jodipan khususnya RW 2, RT 6,7, dan 9 yaitu 

bercampurnya ruang antara ruang mutlak yang berupa bantaran sungai yang 

kemudian menjadi digunakan untuk mendirikan hunian, dan ruang abstrak yang 

diinisiasi menjadi KWJ. 

Berdasarkan pengertian ruang berdasarkan periodisasi dari ruang di atas, 

Lefebvre (1991: 33) kemudian mengajukan triad konsep mengenai produksi 

ruang, yaitu: 

1. Spatial Practice atau praktik spasial, yang mencakup produksi dan reproduksi 

antar objek dan produk. Praktik spasial menjamin kontinuitas dan kohesivitas 

dari produksi ruang. Dalam pengertian tersebut, ruang sosial dan juga 

keterlibatan setiap anggota masyarakat yang memiliki hubungan atau 

keterkaitan tertentu terhadap kepemilikan atas ruang tersebut. Dengan 

demikian, kohesi sosial atas suatu ruang ditentukan oleh derajat kompetensi 

dan tingkat kinerja atas pemakaian ruang (secara fisik). Praktik spasial ini 

terjadi berulang hingga praktik tersebut dapat dirasakan (perceived) oleh panca 

indera, yang dirasakan (perceived) merupakan elemen antara realitas sehari-

hari dan realitas yang menghubungkan dengan materialitas ruang (Lefebvre, 

1991: 38). 
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2. Representations of space atau representasi ruang, yang terikat pada pola 

hubungan produksi dan tatanan yang bertujuan memaksakan suatu pola 

hubungan tertentu atas „pemakaian‟ suatu ruang. Maka, representasi ruang 

berkenaan dengan pengetahuan, tanda-tanda, atau kode-kode, bahkan sikap 

atau suatu hubungan yang bersifat „frontal‟. Kemudian mengidentifikasi 

pengetahuan, tanda, bahkan sikap sebagai sesuatu yang dipahami (conceived) 

sebagai ruang ideal dalam pikiran (Lefebvre, 1991: 38-39). 

3. Representational spaces atau ruang representasional, mewujudkan dimensi 

simbolik dari ruang, menegakkan elemen yang bukan merujuk pada ruang itu 

sendiri, melainkan kepada sesuatu yang lain di luar ruang, yang 

menghubungkan ruang dengan simbol-simbol dan makna. Ruang sebagai ruang 

hidup (lived) secara langsung melalui gambar dan simbol terkait, tahap ini 

mengacu pada pengalaman manusia secara sadar ataupun tidak selama berada 

di dalam ruang tersebut (Lefebvre, 1991: 39). 

Dalam konteks penelitian ini, peneliti ingin menganalisa mengenai produksi 

ruang sosial di Kelurahan Jodipan khususnya RW 2, RT 6,7, dan 9. Awalnya 

warga setempat hanya memahami ruang tersebut sebagai wilayah tempat tinggal 

yang tergolong dalam wilayah kumuh (slum area) kemudian mengalami 

perubahan fisik berupa pengecatan rumah dan menjadi daya tarik wisatawan 

untuk berkunjung dan berfoto. Masyarakat setempat awalnya mengalami 

kebingungan apa yang harus disiapkan untuk mengatasi antusiasme wisatawan 

yang berkunjung, tetapi saat ini dengan adanya pengunjung yang datang, banyak 

warga setempat mulai membuka usaha dengan berjualan makanan dan minuman. 
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Bukan hanya itu, di Kampung Warna-Warni (yang selanjutnya akan disebut 

dengan KWJ) ini masyarakat setempat juga membuka lahan parkir untuk 

pengunjung dengan penjaga dari warganya sendiri. Dengan adanya perubahan-

perubahan setelah adanya KWJ tersebut membuktikan bahwa ruang tidak pernah 

berhenti untuk berproduksi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisa 

mengenai produksi ruang sosial Kelurahan Jodipan yang menjadi KWJ. Produksi 

ruang tersebut dilihat melalui triad konsep dari Henri Lefebvre yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, yaitu (1) praktik spasial (spatial practice) berupa ruang 

yang dirasakan (perceived space) yang dilihat dari rutinitas sehari-hari yang 

diselaraskan dengan perubahan ruang. (2) representasi ruang (representation of 

space) berupa ruang yang dipahami (conceived space) yang dilihat dari ilmuwan 

dan perencana. (3) ruang representasional (representational spaces) berupa ruang 

hidup (lived space) dilihat melalui penduduk setempat. 

2.3. Definisi Konsep 

2.3.1. Kampung Kota dan Wilayah Kumuh (Slum Area) 

Kampung kota merupakan bagian dari tata ruang kota yang memliki 

kekhasan permukiman, yang penghuninya memiliki aktivitas yang beragam yang 

memberikan warna identitas kampung kota (Sumintarsih, 2014). Kampung kota 

merupakan suatu bentuk pemukiman di wilayah perkotaan yang khas Indonesia 

dengan penduduk masih membawa sifat dan perilaku kehidupan pedesaan yang 

terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat, tentunya diikuti dengan kondisi fisik 

bangunan dan lingkungan yang cenderung tidak beraturan atau cenderung 

memperlihatkan bentuk yang organis, kerapatan bangunan, serta kepadatan 
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penduduk yang tinggi (Novitasari dkk, 2013). Kampung Kota merupakan 

kawasan pemukiman kumuh dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak 

ada sama sekali, kawasan ini biasa disebut dengan slum atau squater (Turner 

dalam Heryati, 2013). 

Kumuh (slum) merupakan kesan atau gambaran secara umum tentang sikap 

dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas 

menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang 

diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum 

mapan (Putro, 2011). Putro (2011) menjelaskan bahwa kumuh merupakan 

kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup yang dilihat dari (1) segi fisik, 

yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara; dan 

(2) segi masyarakat atau sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia 

sendiri seperti kepadatan lalu lintas, dan sampah. Dari segi fisik, Kelurahan 

Jodipan terlihat kumuh karena berada di bantaran Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Brantas dan berada di bawah jembatan rel kereta api. Dari segi masyarakat atau 

sosial, kendala yang terjadi di Kelurahan Jodipan adalah permasalahan sampah, 

dimana masyarakat terbiasa membuang sampah di Sungai bahkan sebagian 

masyarakat juga membuang hajat di sungai. Membuang sampah di sungai 

merupakan kebiasaan yang telah terjadi secara turun-temurun, sehingga kebiasaan 

tersebut telah mendarah daging dan menjadi budaya. 

Putro (2011) juga menjelaskan bahwa kumuh merupakan akibat dari 

perkembangan gejala-gejala lain, yaitu (1) kondisi perumahan yang buruk, (2) 

penduduk yang terlalu padat, (3) fasilitas lingkungan yang kurang memadai, (4) 
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tingkah laku menyimpang, (5) budaya kumuh, (6) apati dan isolasi. Kelurahan 

Jodipan memiliki bentuk pemukiman yang memiliki kondisi fisik bangunan tidak 

beraturan dan berdempetan antara satu dengan yang lain, juga memiliki tingkat 

kepadatan yang cukup tinggi. Kelurahan Jodipan terkenal dengan penduduknya 

yang padat dengan kondisi rumah yang seadanya, budaya kumuh yang menjadi 

kebiasaan masyarakat melekat pada kampung ini, dimana suka membuang 

sampah di sungai dan ditambah dengan terkenal sebagai kampung preman. 

Kelurahan Jodipan awalnya merupakan Kampung di wilayah Kota Malang yang 

memiliki karakteristik sama dengan kampung di wilayah perkotaan lainnya, 

sebelum menjadi Kampung Warna-Warni (yang selanjutnya akan disebut dengan 

KWJ) seperti yang diketahui orang saat ini. Hampir sebagian besar warga Jodipan 

sebelum menjadi KWJ mengakui bahwa mereka membuang sampah ke sungai. 

Hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan warga yang sangat melekat, dan dengan 

adanya perubahan yang terjadi setelah adanya KWJ akan mempengaruhi 

kehidupan masyarakatnya. 

2.3.2. Kampung Wisata 

Kampung wisata merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat 

menunjang perekonomian suatu daerah tertentu (Isabella, 2010). Kampung wisata 

merupakan suatu daerah yang berpotensi wisata jika mempunyai keunikan di 

daerah tersebut berupa kehidupan keseharian masyarakat setempat, adat istiadat, 

kebudayaan setempat yang menjadi daya tarik bagi wisatawan (Isabella, 2010). 

Menurut Isabella (2010), kampung wisata akan berkembang dengan baik apabila 

didukung masyarakat yang memang mengenal dan mendukung berkembangnya 
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suatu daerah yang ditempati ditambah dengan beberapa faktor pendukung yang 

lain seperti keanekaragaman fasilitas rekreasi, akomodasi yang bersih dan 

nyaman, lokasi yang menarik dan terjangkau, nilai budaya yang terkandung, serta 

suasana lingkungan dan fasilitas objek yang beranekaragam. 

Kampung Warna-Warni (yang selanjutnya akan disebut dengan KWJ) 

merupakan salah satu kampung wisata di Kota Malang, yang terletak di bantaran 

Sungai Brantas, Jodipan. KWJ merupakan kampung di Kota Malang yang 

awalnya merupakan slum area yang kemudian menjadi kampung wisata yang 

menampilkan rumah-rumah dengan cat beragam warna. Cat warna-warni itulah 

yang menjadi khas dan keunikan dari KWJ, yang kemudian menarik wisatawan 

untuk mengunjungi serta mengabadikannya dengan berfoto. 
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2.4. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Alur Berfikir 

 

 

 

Berdasarkan gambar diatas, peneliti berangkat dari adanya wilayah slum 

area yang merupakan pemukiman padat penduduk di Kelurahan Jodipan, 

Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang berada di bantaran sungai Brantas dan di 

bawah rel kereta api. Peneliti ingin melihat proses mikro yaitu masyarakat yang 

berada di Kelurahan Jodipan RW 2, RT 6,7 dan 9 yang awalnya terbiasa 
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membuang sampah di sungai. Kelurahan Jodipan dalam hal ini merupakan satu 

kesatuan hidup bagi masyarakat setempat untuk melakukan aktifitas berkehidupan 

kesehariannya, sehingga dibutuhkan lingkungan yang nyaman dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. Hingga kemudian Kelurahan Jodipan tersebut mengalami 

perubahan fisik berupa pengecatan yang diinisiasi oleh mahasiswa UMM (disebut 

dengan Guyspro) yang bekerja sama dengan CSR Indana Paint. Guyspro dan CSR 

Indana Paint merupakan macro forces yang memodifikasi kampung tersebut 

hingga mengalami perubahan fisik berupa pengecatan rumah dan jalan. Dengan 

perubahan fisik itulah yang mengundang wisatawan untuk mengunjungi 

Kelurahan Jodipan, kemudian oleh Pemerintah Kota Malang diklaim sebagai 

salah satu destinasi wisata Kota Malang dengan sebutan Kampung Warna-Warni. 

Pemerintah Kota Malang dalam hal ini dilihat dari Dinas Pariwisata yang juga 

merupakan macro forces yang mengklaim kampung tersebut sebagai destinasi 

wisata. 

Dengan adanya perubahan fisik, yang awalnya hanya berupa hunian yang 

tergolong dalam wilayah kumuh kemudian menjadi kampung wisata, masyarakat 

setempat akan mengalami banyak perubahan, berupa kebiasaan, keamanan, 

kebersihan, hingga intensitas orang yang  datang. Perubahan-perubahan tersebut 

memunculkan produksi ruang yang baru di Kelurahan Jodipan. Tempat secara 

administratif tidak mengalami perubahan, tetapi produksi ruang yang berada di 

Kelurahan Jodipan tersebut akan mengalami perubahan seiring dengan 

perubahannya sebagai Kampung Warna-Warni. Produksi ruang dalam penelitian 

ini dianalisa menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre melalui triad 
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konsep, yaitu praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasional. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik ingin mendalami mengenai produksi ruang sosial slum 

area yang menjadi KWJ oleh aktor wisata di Kelurahan Jodipan, Kecamatan 

Blimbing, Kota Malang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang 

bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara 

alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang 

mendalam antara penelitian dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 

2011: 9). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena yang menjadi 

kajian dalam penelitian ini adalah mengenai produksi ruang yang berada di 

RW 2, RT 6,7, dan 9 Kelurahan Jodipan yang saat ini menjadi Kampung 

Warna-Warni (yang selanjutnya akan disebut dengan KWJ). Untuk melihat 

produksi ruang di KWJ tersebut, maka peneliti harus memahami 

permasalahan yang ada pada masyarakat yaitu wilayah yang awalnya 

merupakan lingkungan tempat tinggal berupa slum area yang kemudian 

menjadi kampung wisata. Dalam memahami produksi ruang yang sesuai 

dengan teori Henri Lefebvre, maka peneliti berbaur dengan subyek yang 

diteliti agar memahami persoalan dari sudut pandang masyarakat yang 

mengalami produksi ruang tersebut. Kemudian peneliti mendeskripsikan 

fenomena yang telah dipahami, pendeskripsian tersebut berdasarkan pada 

data yang diperoleh yang berupa catatan lapang, wawancara, foto, dan 

rekaman. 
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus yang diperluas (extended case method). Extended case method 

merupakan metode kasus diperluas yang menerapkan ilmu refleksif 

etnografi untuk menghasilkan yang umum dari yang unik, untuk bergerak 

dari „mikro‟ ke „makro‟, dan untuk menghubungkan masa kini dengan masa 

lalu dalam mengantisipasi masa depan, dengan membangun teori yang 

sudah ada sebelumnya (Burawoy, 1998:5). Dengan extended case method, 

peneliti melihat proses mikro dari masyarakat kemudian melihat ke proses 

makro dari pihak elit yang terlibat dalam perubahan slum area menjadi 

Kampung Warna-Warni (yang selanjutnya akan disebut dengan KWJ), yang 

kemudian dilihat dari kronologis waktu selama proses perubahan dari slum 

area hingga menjadi kampung wisata.  Alasan peneliti menggunakan 

pendekatan extended case method adalah metode ini sesuai apabila 

digabungkan dengan teori produksi ruang Henri Lefebvre, dengan melihat 

dari yang mikro ke makro melalui ruang dan waktu dengan cara berbaur 

dengan subyek penelitian. 

3.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. 

Fokus penelitian berfungsi sebagai batasan penelitian agar terarah dan tidak 

melebar. Fokus dalam penelitian ini adalah mendalami mengenai produksi 

ruang sosial yang berupa slum area menjadi KWJ di Kelurahan Jodipan, 

terutama di RW 2, RT 6, 7, dan 9 yang saat ini dipromosikan sebagai 

destinasi wisata baru di Kota Malang. 
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Mendalami produksi ruang yang dimaksud adalah produksi ruang 

yang sesuai dengan teori Henri Lefebvre yang mengajukan triad konsep 

mengenai produksi ruang melalui relasi dan praktik sosial. Pertama, praktik 

spasial, dilihat dari kehidupan dan kegiatan sehari-hari masyarakat di 

Kelurahan Jodipan (terutama di RW 2, RT 6, 7, dan 9), kegiatan yang 

berulang dalam keseharian tersebut membuat ruang diserap (perceived) oleh 

pikiran sehingga menghasilkan bentuk ruang yang sesuai dengan kegiatan 

dan aktifitas keseharian masyarakat Kelurahan Jodipan. Kedua, representasi 

ruang, dilihat dari konsepsi ruang yang dipahami (conceived) sebagai ruang 

ideal yang berasal dari pengertian abstrak yang dibentuk dari pihak elit 

dengan cara memodifikasi Kelurahan Jodipan menjadi Kampung dengan 

penuh warna yaitu Guyspro dan CSR Indana Paint, dan dari pihak elit yang 

mengklaim kampung tersebut sebagai destinasi wisata yaitu Dinas 

Pariwisata Kota Malang. Ketiga, ruang representasional, dilihat dari 

pengalaman masyarakat yang diperoleh dari ruang sebagai ruang tinggal 

(lived) secara sadar ataupun tidak selama berada wilayah slum area hingga 

menjadi Kampung Warna-Warni.  

3.3. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di RW 2, RT 6, 7, dan 9, Kelurahan Jodipan, 

Kecamatan Blimbing, Kota Malang yang merupakan lokasi Kampung 

Warna-Warni (yang selanjutnya disebut dengan KWJ). Peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian ini di Kelurahan Jodipan dengan alasan karena 

menurut peneliti Kelurahan Jodipan memiliki keunikan. Yang pertama, 
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Kelurahan Jodipan merupakan salah satu dari 29 Kelurahan yang tergolong 

kumuh di Kota Malang yang merupakan sebuah masalah sosial yang terjadi 

di Kota Malang. Kemudian Kelurahan Jodipan tersebut mengalami  

perubahan fisik dan disebut dengan KWJ yang menarik wisatawan untuk 

berkunjung dan berfoto. Berbicara mengenai kampung tentunya terdapat 

masyarakat dan interaksi sosial, dan ketika terjadi perubahan fisik tentu 

akan mempengaruhi masyarakat dan interaksi yang berada di dalamnya, dan 

hal tersebut yang terjadi di Kelurahan Jodipan yang menjadi KWJ. Akan 

berbeda apabila yang menjadi lokasi wisata memang merupakan lokasi 

wisata, bukan lokasi dimana masyarakat hidup dan memelihara budayanya. 

Yang kedua, KWJ bukan kampung pertama yang mengalami perubahan 

fisik dengan pengecatan warna-warni, di tahun 2015 Kampung Code 

Yogyakarta sudah terlebih dahulu mengalami perubahan fisik yang sama, 

tetapi KWJ Jodipan lebih terkenal dari kampung pendahulunya. 

3.4. Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan yang akan peneliti gunakan adalah teknik 

penentuan informan secara bertujuan (purposive sampling). Melalui teknik 

penentuan informan purposive sampling,  informan ditentukan berdasarkan 

ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut 

yang erat dengan tujuan penelitian (Kasiram, 2010). Purposive sampling  

dipilih dalam penelitian ini karena untuk memperoleh informan yang 

menghasilkan data yang relevan sesuai dengan tema penelitian (Yin, 2012: 

88). Teknik purposive sampling merupakan salah satu teknik yang 
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digunakan untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa 

pertimbangan tertentu, tujuan dari pertimbangan ini agar data yang 

didapatkan oleh peneliti lebih representatif (Sugiyono, 2010). 

Sesuai dengan definisi purposive sampling, orang yang akan menjadi 

informan dalam penelitian ini diharapkan memenuhi syarat dan kriteria yang 

diajukan oleh peneliti sebagai pertimbangannya. Kriteria yang diajukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut: (1) masyarakat RW 2, RT 6, 7, dan 9 yang 

tinggal di daerah tersebut sebelum menjadi KWJ hingga sudah menjadi 

KWJ; (2) mahasiswa yang memiliki inisiatif mengubah kampung menjadi 

KWJ; (3) CSR yang menyumbangkan cat, tetapi peneliti mendapatkan 

kendala untuk mencapai pihak CSR Indana Paint, sehingga informasi 

menganai CSR Indana Paint diperoleh dari pihak GuysPro sebagai PR dari 

pihak CSR Indana Paint; (4) Dinas Pariwisata yang mengklaim KWJ 

sebagai destinasi wisata. Akan tetapi, peneliti mengalami kendala dalam 

menjangkau CSR Indana Paint sehingga informasi mengenai CSR 

diwakilkan oleh Guyspro. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data berguna untuk mempermudah peneliti 

untuk mengumpulkan data yang berupa suatu pernyataan tentang sifat, 

keadaan, kegiatan tertentu maupun yang lain sejenisnya. Peneliti 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data: 
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1) Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Cara 

pengambilan data dengan teknik observasi ini dapat dilakukan secara 

langsung dengan menggunakan indra mata, maupun dengan bantuan 

alat lain misalnya berupa rekaman (Nazir, 2003: 175). Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan datang langsung 

ke Kampung Warna-Warni (yang selanjutnya akan disebut dengan 

KWJ), untuk mengamati kegiatan masyarakat yang sedang 

berlangsung dan juga berbincang dengan mahasiswa dari UMM yang 

merupakan anggota Guyspro. 

Pada tahap observasi, peneliti sudah melakukan 5 kali 

observasi. Selama melakukan observasi dengan mendatangi KWJ, 

peneliti melihat bahwa keseluruhan rumah di Kelurahan Jodipan 

(khususnya RW 2, RT 6,7, dan 9) yang berada di bantaran sungai 

Brantas tersebut dicat dengan beragam warna, penduduk asli yang 

awalnya tidak memiliki usaha saat ini sudah membuka warung-

warung yang menjual makanan dan minuman, ada juga yang menjadi 

penjaga parkir dan menjual tiket masuk KWJ. Selanjutnya, dari 

observasi dengan cara berbincang dengan anggota Guyspro, peneliti 

mendapatkan informasi mengenai awal mula Guyspro yang 

menggandeng CSR Indana Paint dapat melibatkan warga Jodipan, 

alasan dan tujuan memilih Jodipan untuk penerapan program mereka. 



35 
 

 
 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab guna memperoleh 

keterangan dalam tujuan penelitian, dengan cara bertatap muka secara 

langsung antara pewawancara dengan informan dengan bantuan 

panduan wawancara atau guide interview (Nazir, 2003: 193-194). 

Wawancara yang mendalam dapat dilakukan dengan menggunakan 

panduan wawancara ataupun tanpa menggunakan panduan wawancara 

dimana pewawancara secara langsung terlibat dalam kehidupan sosial 

yang relatif dengan informan. Wawancara yang akan dilakukan 

peneliti adalah wawancara yang mengacu pada daftar guide interview 

yang telah dibuat oleh peneliti. Informan untuk pengumpulan data 

dengan wawancara ini adalah Anggota Guyspro, Dinas Pariwisata 

Kota Malang dan masyarakat Kampung Jodipan yang tinggal di 

daerah tersebut mulai dari masih berupa slum area hingga seperti 

sekarang menjadi kampung wisata. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sumber bukti berupa informasi yang 

relevan dengan masalah yang dikaji (Nazir, 2003). Dokumentasi yang 

dilakukan peneliti adalah berupa pengumpulan data yang dilakukan 

dengan jenis apapun, melalui dokumen tertulis, lisan, gambaran, 

penggunaan alat rekaman dan beberapa hasil foto yang diambil pada 

saat dilakukannya penelitian terkait dengan tujuan penelitian. 

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data monografi yang berasal 
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dari Kantor Kelurahan Jodipan. Data pendukung lainnya adalah data 

yang diperoleh dari jurnal maupun situs berita online yang memiliki 

kaitan dengan konteks penelitian yang akan dilakukan serta data 

sekunder yang diperoleh dari GuysPro. 

3.6. Teknik Keabsahan Data 

Dalam menjaga kredibilitas sebuah penelitian kualitatif maka data 

yang diperoleh harus diabsahkan. Oleh karena itu, dalam mengabsahkan 

data penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik 

triangulasi merupakan upaya untuk memeriksa validitas data dengan 

memanfaatkan hal lain di luar data sebagai keperluan pembanding maupun 

pengecekan (Moleong, 2004: 178).  Triangulasi data telah dibagi menjadi 

tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan pengumpulan data 

(Sugiyono, 2005: 273).  

Triangulasi data untuk penelitian ini adalah menggunakan triangulasi 

sumber dengan pencocokan dan pengujian dari data sekunder dan primer 

ketika melakukan penelitian di lapangan. Kemudian peneliti mencocokkan 

data yang berasal dari observasi lapang yang sudah dilakukan oleh peneliti 

dengan data hasil dari wawancara informan, sehingga dapat ditetapkan hasil 

validitas data yang teruji kebenarannya. Setelah itu observasi, hasil 

wawancara, dokumentasi dan data pendukung lainnya yang didapatkan oleh 

peneliti selama di lapangan dibandingkan dengan konsep kampung kota dan 

wilayah kumuh, serta konsep kampung wisata dan teori The Production of 
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Space Henri Lefebvre yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian 

ini. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara 

berkerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milah menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan 

oleh orang lain (Moleong, 2004: 248). 

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan extended case 

method. Extended case method menyebarkan observasi partisipan untuk 

menemukan kehidupan sehari-hari dalam konteks ekstralokal dan 

historisnya (Burawoy, 1998). Melalui analisis data extended case method, 

peneliti ingin mendalami dan mendeskripsikan bagaimana kekuatan makro 

bekerja pada proses mikro. 

Analisis data extended case method berangkat dari teori yang telah 

dipilih pada penelitian ini yaitu teori The Production of Space Henri 

Lefebvre (pre-existing theory), teori yang dipilih digunakan sebagai bekal 

untuk merekam perubahan sosial di lokasi penelitian, kemudian langkah 

selanjutnya adalah menentukan lokasi bidang penelitian (research field), 

dalam penelitian ini lokasi bidang penelitian yang dipilih yaitu Kampung 

Jodipan RW 2, RT 6,7, dan 9 yang merupakan lokasi KWJ. Setelah 

keduanya sudah ditentukan, peneliti melakukan penelitian dengan turun 

lapang untuk menemukan data hasil penelitian (finding) dan kemudian 



38 
 

 
 

menulis data hasil mentahan dengan menulis hasil wawancara dan memilah 

data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah menulis data hasil yang 

didapatkan selama penelitian lapang, kemudian menganalisis hasil temuan 

(analyzing) yang sudah ditulis sebelumnya dengan teori yang sudah dipilih 

yaitu teori The Production of Space Henri Lefebvre (pre-existing theory). 

Untuk memudahkan dalam memahami proses analisis data, berikut peneliti 

gambarkan alur proses analisis data dengan menggunakan Extended Case 

Method: 

 

Gambar 2 Alur analisis data 

Manfaat yang didapat dengan menggunakan extended case method, 

yaitu: 

a. Extending the observer to the participant 

Dalam pandangan positif, pengamatan partisipan membawa 

wawasan melalui kedekatan namun dengan mengorbankan distorsi 

(Burawoy, 1998:16). Dengan menjadi pengamat partisipan, peneliti 

Pre-existing 
theory 

Research 
Field 

Finding 

Analyzing 
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dapat lebih memahami persoalan dari sudut pandang masyarakat yang 

mengalami produksi ruang tersebut. 

Hal ini dilakukan dengan cara peneliti berbaur langsung dengan 

subyek penelitian dengan cara berperan sebagai pengunjung kawasan 

wisata agar peneliti lebih memahami persoalan dari sudut pandang 

masyarakat yang mengalami produksi ruang tersebut. 

b. Extending observations over space and time 

Memperluas pengamatan melalui ruang dan waktu, karena hal-

hal yang dramatis dari penelitian terjadi dalam miniatur sehari-hari 

(Burawoy, 1998:17). Konteks dilihat melalui susunan kronologis 

peristiwa secara runtut berdasarkan ruang dan waktu. Hal ini dapat 

mempermudah peneliti melihat penyebab dan akibat, sehingga dapat 

menjelaskan sebuah kasus dengan tepat. 

Peneliti menggali informasi mengenai Kampung Jodipan pada 

saat sebelum menjadi kampung wisata dari masyarakat serta GuysPro 

dengan didukung data dokumentasi dari pihak GuysPro dan data 

sekunder kelurahan, karena penelitian ini baru dilakukan pada saat 

sudah terbentuk menjadi kampung wisata atau KWJ, sehingga 

informasi mengenai Kampung Jodipan sebelum menjadi kempung 

wisata hanya dapat diperoleh dengan cara tersebut. Peneliti menggali 

informasi mengenai pemanfaatan ruang-ruang yang ada di KWJ 

selama masih menjadi kampung kumuh. Kemudian peneliti menggali 

informasi mengenai Kampung Jodipan setelah menjadi KWJ dengan 
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cara penelitian lapang langsung ke lokasi penelitian. Peneliti menggali 

informasi mengenai perubahan pemanfaatan ruang-ruang yang masih 

dalam kategori kampng kumuh hingga saat ini yang sudah menjadi 

kampung wisata. 

c. Extending out from process to force 

Hal ini menjadi strategi generalisasi induktif yaitu untuk 

mencari pola umum diantara kasus yang berhak, sehingga konteks 

tersebut dapat dikurangi. Metode ini diperpanjang, menyebarkan 

strategi komparatif yang berbeda, yaitu menelusuri sumber perbedaan 

kecil untuk kekuatan eksternal (Burawoy, 1998: 19). 

Dalam hal ini peneliti bersatu dengan situasi sosial untuk 

merekam proses mikro dalam masyarakat mengenai respon-respon 

masyarakat terhadap situasi pada lingkungan barunya. Dalam hal ini 

peneliti menemukan bagaimana masyarakat melihat peluang ekonomi 

setelah kampungnya dipromosikan sebagai kampung wisata. Dengan 

berubahnya menjadi kampung wisata, persepsi masyarakat mengenai 

kampungnya menjadi berubah, yang awalnya hanya dianggap sebagai 

lingkungan tempat tinggal saat ini menjadi peluang ekonomi bagi 

masyarakat setempat. Peneliti juga menemukan bahwa kekuatan 

wacana terbesar adalah bagaimana KWJ mempengaruhi kampung-

kampung kumuh yang lain untuk membuat hal yang serupa, yaitu 

memodifikasi kempung kumuhnya dengan melakukan pengecatan. 

Munculnya KWJ juga mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap 
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kampung kumuh sepanjang bantaran sungai, karena kampung kumuh 

tersebut yang diwacanakan akan digusur saat ini malah dijadikan 

kampung wisata oleh pemerintah. 

Peneliti menggunakan analisis data extended case method karena 

peneliti ingin lebih mendalami pemahaman mengenai produksi ruang di 

KWJ, sehingga dapat mendeskripsikan dan menganalisa mengenai produksi 

ruang yang terjadi di KWJ tersebut. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1. Kelurahan Jodipan 

Kelurahan Jodipan secara administratif terletak di Kecamatan 

Blimbing, Kota Malang. Kelurahan Jodipan berbatasan dengan Kelurahan 

Polehan dan Kelurahan Kesatrian di sebelah Utara, berbatasan dengan 

Kelurahan Kotalama di sebelah Selatan, berbatasan dengan Kelurahan 

Sukoharjo di sebelah Barat, dan berbatasan dengan Kelurahan 

Kedungkandang di sebelah Timur. Kelurahan Jodipan memiliki luas 

wilayah 49,35 Ha yang terbagi dalam 8 RW (Rukun Warga) dan 85 RT 

(Rukun Tetangga), yang sebagian wilayahnya dilalui Sungai Brantas. 

Pembagian wilayah administratif di Kelurahan Jodipan tertulis dalam tabel 

di bawah ini: 

Tabel 2 Pembagian Wilayah Kelurahan Jodipan 

No Rukun Warga Luas Wilayah (Ha) Jumlah RT 

1 
I 

5,30 10 

2 
II 

5,50 9 

3 
III 

4,61 8 

4 
IV 

4,90 9 

5 
V 

6,40 10 

6 
VI 

9,87 17 

7 
VII 

9,29 16 

8 
VIII 

3,48 6 

TOTAL 49,35 85 

Sumber: Profil Kelurahan Jodipan 2011 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa RW 6 memiliki jumlah RT 

terbanyak dan wilayah terluas dari keseluruhan RW yang berada di 

Kelurahan Jodipan. Penelitian ini dilakukan di RW 2 yang memiliki luas 

wilayah 5,50 ha yang terbagi dalam 9 RT. Akan tetapi, penelitian ini hanya 

dilakukan pada 3 RT yaitu RT 6, 7, dan 9 yang merupakan pemukiman 

warga yang berada di bantaran Sungai Brantas sekaligus Lokasi Wisata 

Kampung Warna-Warni Jodipan (KWJ). 

 

Skala 1:5000 

Gambar 3 Peta Kelurahan Jodipan 

Sumber: Website Resmi Kelurahan Jodipan kemudian diolah Peneliti 
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Kampung Warna-Warni Jodipan (KWJ) merupakan sebutan baru bagi 

Kampung yang berada di bantaran Sungai Brantas Kelurahan Jodipan 

tersebut. Nama Warna-Warni diambil dari warna rumah-rumah yang dicat 

dengan beragam warna. Permukiman Kampung Jodipan yang berada di 

bantaran Sungai Brantas tersebut diperkirakan berdiri mulai tahun 1950-an 

dan sebelumnya bernama Kampung Temenggungan Ledok, yang kemudian 

secara administratif masuk ke dalam Kelurahan Jodipan. Awalnya hanya 

sedikit warga yang bermukim di wilayah Bantaran Sungai tersebut, tetapi 

dari tahun ke tahun permukiman penduduk semakin bertambah dan 

berkembang hingga menjadi permukiman yang padat seperti saat ini. 

Berkembangnya wilayah permukiman di bantaran Sungai Brantas terjadi 

karena adanya keinginan warga untuk tinggal di pusat kota dengan biaya 

yang cukup murah. 

Pada tahun 2001, Pemerintah Kota Malang menetapkan Peraturan 

Daerah mengenai pemindahan tempat tinggal permukiman kumuh dan 

membangun RUSUNAWA pada tahun 2012 (Purnomo, dkk, 2013). Melalui 

Peraturan Daerah tersebut, permukiman di wilayah sepanjang bantaran 

Sungai Brantas sempat diwacanakan akan digusur dan dipindahkan ke 

RUSUNAWA, Kampung Jodipan merupakan salah satu kampung yang 

termasuk dalam program penggusuran dan pemindahan. Akan tetapi, 

penduduk permukiman sepanjang bantaran Sungai Brantas tidak mau 

dipindahkan ke RUSUNAWA, penduduk lebih memilih program 
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rehabilitasi wilayah kumuh daripada dipindahkan ke RUSUNAWA 

(Purnomo, dkk, 2013).  

KWJ sebelumnya merupakan wilayah tempat tinggal yang tergolong 

dalam wilayah kumuh di Kota Malang, yang kemudian mengalami 

perubahan fisik berupa pengecatan yang diinisiasi oleh mahasiswa UMM 

(GuysPro) bekerja sama dengan CSR Indana Paint. Perubahan fisik tersebut 

banyak menarik wisatawan untuk berkunjung dan berfoto. Karena 

antusiasme wisatawan untuk mengunjungi kampung ini kemudian 

Pemerintah Kota Malang menyatakan bahwa KWJ termasuk dalam salah 

satu destinasi wisata di Kota Malang. Padahal sebelum menjadi KWJ, 

kampung tersebut diwacanakan akan digusur karena lokasi KWJ yang 

berada pada bantaran sungai Brantas sebelah selatan, dan pada bantaran 

sungai sebelah utara merupakan Kampung Wisata Kesatrian yang terkenal 

dengan Kampung Tridi (3D).  

4.2. Monografi Kelurahan Jodipan Sebelum Menjadi KWJ 

4.2.1. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat 

Masyarakat di Kelurahan Jodipan sebagian besar merupakan 

penduduk asli yang sudah sejak lama tinggal dan bermukim di wilayah 

tersebut secara turun-temurun, dan juga terdapat beberapa penduduk yang 

merupakan pendatang. Dengan komposisi masyarakat urban, masyarakat 

masih memegang teguh nilai-nilai sosial dan budaya, hal ini tercermin 

dengan adanya paguyuban, majelis, jama‟ah dan perkumpulan-perkumpulan 

masyarakat yang bergerak di bidang sosial. Masyarakat memiliki tingkat 
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kepedulian dan kebersamaan yang tinggi antar warga, sokongan peran yang 

sesuai dengan kemampuan masing-masing merupakan tanggung jawab 

masyarakat dalam mempertahankan kekeluargaan yang seimbang. Dalam 

sistem pengambilan keputusan dan pola pembagunan yang partisipatif 

masyarakat memiliki potensi serta kesempatan untuk berkontribusi secara 

langsung melalui musyawarah yang sering dilakukan, meskipun tokoh-

tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama masih cenderung mendominasi. 

Budaya kumuh juga melekat pada masyarakat Jodipan, hal ini 

dikarenakan permukiman penduduk yang cenderung padat dan dikenal 

dengan kampung preman, kampung HIV/AIDS, hingga kampung maling. 

Selain itu, sebagian besar warga yang bertempat tinggal di sekitar bantaran 

Sungai Brantas membuang sampahnya di sungai karena dianggap lebih 

mudah karena terbawa arus sungai. Kebiasaan membuang sampah di sungai 

sudah menjadi tradisi turun-menurun di masyarakat Kampung Jodipan, 

sehingga membuang sampah di sungai bukan merupakan hal yang aneh. 

4.2.2. Kondisi Ekonomi Masyarakat 

Secara garis besar kondisi perekonomian Kelurahan Jodipan dilihat 

dari jenis pekerjaan Kepala Keluarga bekerja di berbagai bidang, yaitu 

bidang jasa, perdagangan, dll. Jenis pekerjaan Kepala Keluarga dan tingkat 

kesejahteraan Kepala Keluarga masyarakat Jodipan tertulis pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 3 Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga Kelurahan Jodipan 

No RW 

PEKERJAAN 

P
N

S
 

P
ed

a
g

a
n

g
 

P
el

a
y

a
n

a
n

 

M
a

sy
a

ra
k

a
t 

J
a

sa
 

P
eg

a
w

a
i 

S
w

a
st

a
 

A
B

R
I 

d
a

n
 

P
en

si
u

n
a

n
 

W
ir

a
sw

a
st

a
 

1 I 13 117 2 24 103 16 135 

2 II 11 39 2 13 71 22 41 

3 III 3 62 1 9 61 26 41 

4 IV 5 46 3 37 42 12 36 

5 V 1 39 1 12 16 31 32 

6 VI 20 265 3 28 52 25 120 

7 VII 12 178 1 49 89 54 150 

8 VIII 43 25 1 27 72 96 36 

TOTAL 108 771 14 199 506 282 591 

PERSENTASE 4,37% 31,20% 0,57% 8,05% 20,48% 11,41% 23,92% 

Sumber: Profil Kelurahan Jodipan 2011 
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Tabel 4 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Jodipan 

No RW 

TINGKAT KESEJATERAAN 

P
ra

 S
ej

a
h

te
ra

 

S
ej

a
h

te
ra

 1
 

S
ej

a
h

te
ra

 2
 

S
ej

a
h

te
ra

 3
 

S
ej

a
h

te
ra

 3
 p

lu
s 

1 I 61 51 167 135 42 

2 II 31 19 55 11 38 

3 III 27 43 10 143 11 

4 IV 39 21 60 154 45 

5 V - 44 43 60 191 

6 VI 67 84 90 339 17 

7 VII 110 48 46 136 264 

8 VIII 40 38 29 164 43 

TOTAL 419 304 501 1225 520 

PERSENTASE 14,11% 10,24% 16,87% 41,26% 17,51% 

Sumber: Profil Kelurahan Jodipan 2011 

Masyarakat di Kelurahan Jodipan khususnya di RW 2, RT 6,7 dan 9 

sebelum menjadi Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan (KWJ) mayoritas 

bekerja sebagai pedagang. Mayoritas masyarakat berdagang pada kios-kios 

yang berada di sebelah lokasi KWJ yang dikenal sebagai pasar boldi. Selain 

pedagang, sebagian masyarakat bekerja sebagai kuli bangunan, sopir, 

karyawan, tukang becak, dan buruh bruji (memasang manik-manik pada 

baju). Buruh bruji biasanya digeluti oleh ibu-ibu yang tidak memiliki 

pekerjaan tetap sebagai pekerjaan sambilan. 
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Dari tabel tingkat kesejahteraan dapat diketahui bahwa masyarakat 

Jodipan tergolong memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup. Hal tersebut 

dikarenakan masyarakat yang tergolong dalam tingkat sejahtera lebih 

banyak dibandingkan pra-sejahtera, yaitu 85,89% pada tingkatan sejahtera 

dan 14,11% pada tingkatan pra-sejahtera. Akan tetapi masyarakat pada 

tingkatan pra-sejahtera lebih banyak 3,87% dari masyarakat pada tingkatan 

sejahtera 1 yaitu sebesar 10,24%. 

Data tersebut merupakan ukuran tingkat kesejahteraan di seluruh 

wilayah Kelurahan Jodipan. Untuk wilayah tingkat kesejahteraan 

masyarakat di Kampung Jodipan yang saat ini menjadi KWJ tergolong 

dalam tingkat menengah ke bawah. Dilihat dari jenis pekerjaan yang 

ditekuni masyarakat Kampung Jodipan, masyarakat memiliki upah yang 

dapat dibilang pas-pasan untuk kesehariannya, sehingga tidak sedikit ibu-

ibu yang membantu menambah penghasilan keluarga dengan cara menjadi 

buruh bruji meskipun upahnya juga tidak terlalu banyak, paling tidak ibu-

ibu dapat membantu meringankan ekonomi keluarga. Hal tersebut juga 

disampaikan oleh Ibu Ana: 

“Dulu kerja jadi buruh bruji, pasang payet itu lo, mbak. Kan daripada 

nganggur kan, jadi saya pasang payet. Lumayan bantu-bantu suami, 

buat tambah-tambah buat anak-anak.” (Ibu Ana, 26 September 

2017) 

 

4.2.3. Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Jodipan memiliki latar belakang 

pendidikan yang tergolong rendah. Hal ini terjadi karena kurang mampunya 
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masyarakat untuk biaya sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat 

pendidikan kepala keluarga masyarakat Jodipan tertulis pada tabel berikut: 

Tabel 5 Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga Masyarakat Jodipan 

No RW 
TINGKAT PENDIDIKAN 

S-1 D-3 SMA SMP SD Tdk Tamat SD 

1 I 4 5 142 220 65 20 

2 II 12 6 79 123 7 27 

3 III 21 2 83 14 6 18 

4 IV 13 3 127 134 8 34 

5 V 12  74 64 19 22 

6 VI 21 6 155 312 23 80 

7 VII 32 6 127 264 16 159 

8 VIII 37  58 182 19 18 

TOTAL 152 28 845 1403 163 378 

PROSENTASE 5,40 1,00 30,47 50,59 5,87 13,63 

Sumber: Profil Kelurahan Jodipan 2011 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kepala keluarga yang 

menempuh pendidikan hingga tingkat SD hanya sebesar 5,87%, hal tersebut 

lebih sedikit dibandingkan dengan kepala keluarga yang tidak lulus SD 

yaitu 13,63%. Mayoritas kepala keluarga di Jodipan mengenyam pendidikan 

hingga pada tingkat SMP yaitu sebesar 50,59%. Sebagian kepala keluarga 

juga mengenyam pendidikan hingga tingkat Diploma 3 yaitu sebesar 1%, 

dan Strata 1 yaitu sebesar 5,40%. 

Rendahnya tingkat pendidikan di Kampung Jodipan mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Banyak masyarakat Kampung Jodipan 
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yang menjadi pengangguran karena rendahnya tingkat pendidikan yang 

menyebabkan susahnya mencari pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan 

masyarakat Kampung Jodipan juga menjadi penyebab masyarakat yang 

cenderung apatis dan pasif terhadap kegiatan atau permasalahan kampung. 

Masyarakat Kampung Jodipan sebelum jadi KWJ lebih cenderung menurut 

pada elit masyarakat, masyarakat lebih pasif dalam berpendapat, masyarakat 

juga cenderung susah diatur. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua RW 

2, yaitu Bapak Soni Parin: 

“Disini kan rata-rata pendidikannya rendah, mbak. Paling banyak 

lulusan SD, lulusan SMP, SMA itu sedikit, jarang. Makanya ngatur 

masyarakat seperti itu agak susah, soalnya diajak mikir itu sulit, kalo 

dibilangin itu mokong (bandel) gitu lo.” (Bapak S. Parin, 14 

September 2017) 

 

4.3. Sejarah Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan 

 Wisata Kampung War na-Warni Jodipan (KWJ) merupakan 

kampung yang berada pada bantaran Sungai Brantas sebelah selatan yang 

bercirikan rumah berderet dengan dinding yang dicat beragam warna. 

Terbentuknya KWJ berawal dari tugas praktikum Public Relation 2 dan 

Event Management mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 

(UMM) yang tergabung dalam GuysPro. GuysPro ditugaskan untuk mencari 

real client untuk tugas praktikum tersebut, kemudian GuysPro mendapatkan 

client Indana Paint yang merupakan perusahaan cat asli Malang. Indana 

Paint sebagai client menginginkan penerapan program Corporate Social 

Responsibility (CSR) di wilayah Kota Malang dengan bantuan dana sebesar 

20% dan cat sebesar 80%. Kemudian GuysPro melakukan riset sekunder di 



52 
 

 
 

wilayah Jodipan, dan melalui data pada Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 

ditemukan fakta bahwa Kelurahan Jodipan merupakan 1 dari 29 kelurahan 

kumuh di Kota Malang. Selain riset sekunder, GuysPro juga melakukan 

riset dengan wawancara pada masyarakat daerah bantaran sungai secara 

langsung dan menemukan fakta bahwa sebagian besar warga mengaku 

membuang sampah di sungai. Dengan riset yang dilakukan tersebut 

GuysPro sepakat menetapkan Jodipan sebagai lokasi penerapan program 

dengan tujuan agar masyarakat mengubah budaya kumuh yang sudah 

melekat dan agar lebih menghargai lingkungannya. Selain itu juga Jodipan 

juga dapat melibatkan Konsep 3P dari CSR, yaitu Planet, People, dan 

Profit. Poin Planet dalam penerapan ini adalah dengan mengubah tampilan 

kampung, poin People bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat, 

dan keduanya diharapkan akan berdampak pada poin Profit. 

Dengan bantuan cat yang lebih banyak dibandingkan uang, GuysPro 

melakukan brainstorming hingga kemudian menemukan ide mengecat 

rumah-rumah yang berada di bantaran sungai tersebut dengan beragam 

warna yang terinspirasi dari Kampung Warna di Rio De Janeiro, Brazil. 

Sebelum dilakukan pengecatan, GuysPro meminta bantuan Kepala RW 2 

selaku opinion leader di daerah tersebut untuk melakukan koordinasi untuk 

sosialisasi ke warga, sosialisasi tersebut merupakan rangkaian pertama 

kegiatan utama GuysPro yang dinamakan dengan Kulo Nuwun. Kulo Nuwun 

merupakan kegiatan yang mengajak warga setempat untuk berkumpul yang 

dihadiri juga oleh Ketua RW 2 yang dianggap sebagai penanggung jawab di 
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wilayah tersebut, Kulo Nuwun dilaksanakan untuk meminta commit warga 

bahwa akan dilakukan pengecatan. Setelah Kulo Nuwun, rangkaian kegiatan 

kedua adalah Pembukaan “Decofresh Warnai Jodipan” pada tanggal 22 Mei 

2016, pada kegiatan pembukaan ini warga juga melakukan kerja bakti 

membersihkan lingkungannya. Kemudian rangkaian kegiatan ketiga adalah 

proses pengecatan yang dilakukan mulai tanggal 6 Juni 2016-25 Agustus 

2016. Ketika proses pengecatan telah berjalan sekitar 75%, Jodipan mulai 

booming di media sosial, dan hal tersebut mengundang Walikota Malang 

berkunjung ke Jodipan yang kemudian intens memberikan bantuan 

penerangan lampu dan pembenahan di beberapa titik, dan Walikota Malang 

juga mengklaim bahwa Kampung Jodipan akan menjadi destinasi wisata di 

Kota Malang yaitu Kampung Wisata. Kemudian rangkaian kegiatan terakhir 

yaitu peresmian yang dilakukan pada tanggal 4 September 2016, yang 

diresmikan secara langsung oleh Walikota Malang, yang juga dihadiri oleh 

Forkopimda Kota Malang, Ketua TP PKK Kota Malang, Sekretaris Daerah 

Kota Malang, Vice President PT Indana Paint, dan GuysPro.  

4.4. Pelatihan Hospitality 

Pada awalnya Kampung Wisata Jodipan bukan sengaja dibentuk 

sebagai kampung wisata. GuysPro, pengagagas Kampung Wisata Jodipan 

awalnya hanya ingin mengubah kebiasaan budaya kumuh masyarakat agar 

lebih mencintai dan menghargai lingkungannya dengan menanamkan 

budaya bersih pada masyarakat. Akan tetapi, tidak disangka Kampung 

Wisata Jodipan mulai diketahui masyarakat melalui media sosial dan 
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mengundang wisatawan untuk berkunjung dan berfoto, hingga kemudian 

KWJ dipromosikan sebagai destinasi wisata baru di Kota Malang berupa 

Kampung Wisata. Dengan dijadikannya sebagai destinasi wisata, 

masyarakat setempat diwajibkan memiliki hospitality untuk menunjang 

pariwisata KWJ. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi. Promosi Disbudpar 

Kota Malang dan Ibu Ana: 

“Kalo saya lebih meningkatkan sponsor masyarakat, melatih mereka 

untuk sopan kepada wisatawan, melatih mereka untuk care dengan 

pengunjung, tidak menyakiti, ya seperti itulah.” (Bapak Agung, 15 

Juni 2017) 

 
“Warga diwajibkan ramah tamah, tp disini emang ramah-ramah sih 

mbak orang dari dulu waktu belum jadi wisata juga ramah, orang 

namanya juga kampung ya mbak. Disini memang diwajibkan ramah 

pengunjung biar mereka senang datang kesini lagi. Biar rame terus 

pengunjungnya gitu.” (Ibu Ana, 26 September 2017) 
 

Masyarakat setempat diharapkan dapat memberikan pelayanan serta 

pengetahuan mengenai Kampung Wisata Jodipan sebagai Kampung Wisata, 

sehingga untuk menunjang hospitality di KWJ beberapa pihak memberikan 

pelatihan pada masyarakat yang belum terbiasa dengan lingkungan 

pariwisata. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan biasanya adalah pelatihan 

membuat kerajinan tangan yang bisa dijual sebagai oleh-oleh dari KWJ, dan 

pelatihan pengelolaan wisata. Pelatihan dilakukan untuk memaksimalkan 

potensi yang ada di KWJ yang berorientasi pada kepuasan pengunjung. 

Pelatihan-pelatihan tersebut sebagian besar dilakukan oleh mahasiswa-

mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di Malang. 
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4.5. Deskripsi Infroman 

1) Bapak S. Parin (55 th) 

Bapak S. Parin merupakan Ketua RW 2 Kelurahan Jodipan yang menjadi 

Kampung Wisata Jodipan. Beliau menjabat sebagai Ketua RW 2 selama 

23 tahun. Rumah beliau berada pada RT 9, yang ditinggali bersama istri, 

anak, menantu dan cucunya. Selaku Ketua RW beliau bertanggung jawab 

untuk memantau warga agar tetap harmonis, beliau mengetahui tentang 

seluk beluk kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi warga Kampung 

Jodipan. Beliau dianggap sebagai opinion leader di Kampung Jodipan. 

Sebelum GuysPro melakukan program pengecatan yang bekerja sama 

dengan Indana Paint, pihak GuysPro meminta ijin dan menyampaikan 

itikad baiknya kepada beliau, sehingga beliau mengetahui tahapan dan 

proses perubahan Kampung Jodipan menjadi Kampung Wisata Jodipan 

seperti yang dikenal sekarang. Alasan memilih beliau sebagai informan 

adalah karena beliau mengetahui perkembangan masyarakat dengan baik, 

dan mengetahui awal mula perubahan Kampung Jodipan menjadi 

kampung wisata. 

2) Nabila Firdausiyah  (22th) 

Merupakan mahasiswa UMM yang berasal dari Probolinggo, yang juga 

merupakan ketua pelaksana proyek pengecatan di Kampung Wisata 

Jodipan sekaligus sebagai ketua tim GuysPro yang menginisiasi 

terciptanya pengecatan kampung menjadi warna-warni. Alasan memilih 

Nabila sebagai informan adalah karena Nabila selaku ketua pelaksana 
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proyek pengecatan tentu mengetahui keseluruhan proses dari mulainya 

bekerja sama dengan CSR Indana Paint, menentukan tempat penerapan 

program CSR, hingga menjadi booming dan diresmikan sebagai 

kampung wisata. 

3) Salis Fitria (23th) 

Sebagai Sie. Acara dalam proyek pengecatan di Kampung Wisata 

Jodipan yang tergabung dalam tim GuysPro, sekaligus menjabat sebagai 

Hubungan Masyarakat pada tim GuysPro yang menginisiasi terciptanya 

pengecatan kampung menjadi warna-warni. Alasan memilih Salis 

sebagai informan adalah karena Salis selaku Humas dari tim GuysPro 

tentunya mempunyai tugas dalam berhubungan dan berelasi dengan 

berbagai pihak yang bersangkutan dengan penerapan program CSR dari 

Indana Paint, sehingga mengetahui seluk-beluk pihak-pihak yang 

bersangkutan pada proses penerapan program CSR dari Indana Paint. 

4) Fahd Afdallah Ramadhan (22th) 

Sebagai Sie. Perlengkapan dalam proyek pengecatan di Kampung Wisata 

Jodipan yang tergabung dalam tim GuysPro yang menginisiasi 

terciptanya pengecatan kampung menjadi warna-warni. Alasan memilih 

Fahd sebagai informan adalah karena tugasnya sebagai sie. Perlengkapan 

dalam proyek penerapan program dengan cara pengecatan, tentu Fahd 

melaksanakan tugasnya menyiapkan segala perlegkapan yang dibutuhkan 

pada saat sebelum program, dimulainya program, hingga selesainya 

program. Oleh karena itu, Fahd dipilih sebagai informan karena tentu 
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mengetahui keseluruhan penerapan program hingga diresmikan menjadi 

kampung wisata. 

5) R. Agung H. Buana, S.E, M. SE (45th) 

Merupakan Kasi. Promosi Wisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kota Malang. Disbudpar Kota Malang turut mempromosikan KWJ 

sebagai destinasi wisata berupa kampung wisata, bahkan Disbudpar Kota 

Malang mempresentasikan KWJ pada kunjungannya di Malaysia. 

Bahkan Kampung Warna-Warni Jodipan dijadikan sebagai pilot project 

kampung wisata yang lain di Kota Malang. Alasan memilih beliau 

sebagai informan adalah karena peneliti ingin melihat tujuan serta 

harapan Disbudpar Kota Malang terhadap Kampung Wisata Jodipan. 

6) Ibu Fatim (28th) 

Merupakan warga RT 7 yang berjualan di Kampung Wisata Jodipan. Ibu 

Fatim sudah tinggal di Kampung Jodipan tersebut sejak lahir, karena 

orang tua yang tinggal lebih dulu di Kampung Jodipan. Sebelum menjadi 

kampung wisata beliau hanya berjualan sembako di depan rumahnya, 

tetapi setelah menjadi kampung wisata beliau menambahkan 

dagangannya dengan makanan ringan dan minuman-minuman untuk 

menyediakan wisatawan. Tinggal dan tumbuh besar di Jodipan karena 

ikut orangtua yang tinggal di Jodipan. Saat ini tinggal bersama suami dan 

anaknya bersebelahan dengan rumah orangtuanya. Alasan memilih Ibu 

Fatim menjadi informan adalah karena Ibu Fatim sudah lama tinggal di 

Kampung Jodipan sehingga mengetahui dan mengalami langsung 
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perkembangan Kampung Jodipan mulai dari menjadi wilayah kumuh 

hingga saat ini menjadi kampung wisata. 

7) Ibu Ana (47th) 

Merupakan warga RT 7 yang merangkap sebagai ketua pengurus 

tiketing masuk Jodipan. Ibu Ana tinggal di Kampung Jodipan mulai 

tahun 1987 sebagai penghuni indekos rumah warga setempat, karena 

bekerja di Gajah Mada (dekat pasar besar) yang kemudian mendapatkan 

jodoh warga setempat, menikah dan menetap di Kampung Jodipan. 

Sebelumnya beliau bekerja sebagai buruh bruji dan saat ini beliau 

beralih menjadi penjual dadakan di Kampung Wisata Jodipan, tepatnya 

berjualan di wilayah lapangan yang sering menjadi spot foto karena 

rumahnya tidak memiliki halaman sehingga tidak memungkinkan untuk 

berjualan di depan rumah. Alasan memilih Ibu Ana sebagai informan 

adalah karena Ibu Ana merupakan warga setempat yang mengalami 

perubahan dan merasakan langsung dampak berubahnya wilayah 

lingkungan tinggal berupa slum area menjadi kampung wisata, 

ditambah dengan menjabat sebagai pengurus tiketing sehingga beliau 

tentu mengetahui bagaimana proses pengelolaan serta perkembangan 

KWJ hingga saat ini dan rencana kedepannya. 

8) Ibu Musafa‟ (44th)  

Merupakan istri dari Ketua RT 6. Ibu Musafak berasal dari Madura dan 

sudah tinggal di Kampung Jodipan selama 20 tahun. Alasan Ibu 

Musafak memilih Kampung Jodipan sebagai tempat tinggal adalah 
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karena keinginannya untuk merantau dan tinggal di wilayah kota 

dengan biaya yang murah. Sebelumnya beliau bekerja sebagai buruh 

bruji dan saat ini beliau juga menjadi penjual dadakan di Kampung 

Wisata Jodipan, Ibu Musafak berjualan gorengan dan jagung manis di 

wilayah lapangan yang sering menjadi spot foto karena rumahnya tidak 

memiliki halaman sehingga tidak memungkinkan untuk berjualan di 

depan rumah. Alasan memilih Ibu Musafak sebagai informan adalah 

karena beliau mengetahui bagaimana proses masuknya tim GuysPro 

dalam mendapatkan persetujuan masyarakat setempat mengenai 

penerapan program CSR berupa pegecatan, karena sebelum ke warga 

tim GuysPro terlebih dulu meminta persetujuan Ketua RW 2, kemudian 

Ketua RT setempat yang kebetulan waktu di RT 6 bukan bertemu 

dengan Bapak Ketua RT 6 melainkan dengan Ibu Musafa langsung 

karena suaminya sedang bekerja di luar Kampung Jodipan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1. Periode Wacana Sosio-Spasial Ruang Kota 

Sub bab ini akan  menjelaskan hasil temuan secara mendalam 

berdasarkan periode perubahan ruang yang terjadi dalam Kampung Jodipan 

dari mulai masih menjadi kampung kumuh hingga seperti saat ini yang 

sudah menjadi kampung wisata. 

5.1.1. Gambaran Kehidupan Masyarakat Kampung Kumuh: 

Kelurahan Jodipan 

Kampung Temenggengungan Ledok yang diperkirakan berdiri mulai 

tahun 1950-an, sebelumnya merupakan bantaran sungai yang masih alami 

yang kemudian mengalami perubahan karena sudah mulai masuk penduduk 

yang membangun rumah di sepanjang bantaran sungai tersebut, setiap 

tahunnya penduduk dan bangunan rumah semakin meningkat hingga 

menjadi padat seperti saat ini. 

Sebelum tahun 2016 Kampung Temenggungan Ledok yang masuk 

dalam Kampung Jodipan dikenal dengan kampung kumuh dan kampung 

preman, sehingga mendapatkan predikat kampung yang buruk. Dari segi 

fisik, Kampung Jodipan terlihat kumuh karena berada pada bantaran Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Brantas, dan ditambah berada di bawah jembatan rel 

kereta api. Bentuk permukiman Kampung Jodipan memiliki kondisi fisik 

bangunan tidak beraturan dan berimpitan antara rumah satu dengan yang 
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lainnya, serta memiliki kepadatan yang cukup tinggi. Hal tersebut memicu 

kebiasaan kumuh yang melekat pada masyarakat Kampung Jodipan, bahkan 

kebiasaan kumuh tersebut sudah menjadi tradisi. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh informan: 

“iya mbak dulu masyarakat kan suka buang sampah di sungai. 

Soalnya petugas kebersihan kota itu nggak mau turun ke bawah, 

mbak. Mungkin capek kali ya naik turun tangga, masyarkat juga 

nggak ada yang mau bawa sampahnya ke atas. Jadinya masyarakat ya 

milih buang sampah di sungai, kan mikirnya smpahnya hanyut dibawa 

air gitu, mbak. soalnya dari dulu itu orang sini sudah buang sampah di 

sungai mbak, saya yang dari luar terus tinggal disini ya jadi ikutan 

buang di sungai, mbak. Hehehe” (Ibu Ana, 26 September 2017) 

 

Dari pernyataan tersebut tercermin bahwa Masyarakat Jodipan apatis 

terhadap lingkungannya, hampir setiap hari sebagian besar warganya 

mengaku membuang sampah bahkan membuang hajat di sungai. Hal 

tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Jodipan dengan alasan 

petugas kebersihan Kota tidak ada yang mau turun ke kampung untuk 

mengambil sampah yang ada di dalam kampung karena harus turun-naik 

tangga. Sehingga masyarakat memilih membuang sampah di sungai karena 

malas untuk membuang sampah ke luar kampung, karena harus naik-turun 

tangga hanya untuk membuang sampah, sehingga masyarakat memilih 

untuk membuang sampah di sungai karena sampahnya akan terbawa arus 

sungai dengan sendirinya. Kebiasaan membuang sampah di sungai juga 

dilakukan oleh masyarakat karena kebiasaan yang sudah berlangsung secara 

turun-temurun.  



62 
 

 
 

 
Gambar 4 Jodipan sebelum modifikasi 

Sumber: Dokumentasi GuysPro 

 

Wilayah permukiman tentu tidak akan jauh dengan interaksi sosial. 

Warga terbiasa berinteraksi dengan tetangga di teras rumah, seperti 

ngerumpi, dan menyiapkan masakan. Aktivitas warga tidak jauh beda 

dengan aktivitas pada kampung-kampung kota lainnya. Pagi hari biasanya 

warga memulai harinya dengan bersih-bersih rumah, bersih diri, mencuci 

baju, memasak, kemudian berangkat bekerja. Pada malam hari bapak-bapak 

biasanya berkumpul sambil mengobrol dan minum kopi hingga tengah 

malam. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkaninforman: 

“sebelum jadi KWJ itu ya ibu-ibu disini ya selayaknya ibu-ibu rumah 

tangga sih, mbak. Palingan ya masak, beresin rumah, nyuci-nyuci, 

ngerumpi sama tetangga gitu.  Kalo bapak-bapaknya palingan ya kerja 

kan kalo siang, kalo malam biasanya ada yang ngumpul, ngopi gitu, 

kalo pas ada bola ya nonton bola sampek malem.” (Bapak S. Parin, 

14 September 2017) 
 

Untuk penjagaan di Kampung Jodipan pada malam hari sudah 

menjadi tugas Hansip (Pertahanan Sipil) kampung. Sebelum menjadi KWJ 



63 
 

 
 

keamanan kampung tergolong aman karena hanya ada warga setempat yang 

beraktivitas sehari-hari dalam wilayahnya. Karena rumah antar tetangga 

yang berdempetan, warga seringkali melakukan aktivitas secara bersama-

sama seperti mencuci baju dan menyiapkan makanan. Hal tersebut 

menciptakan kepercayaan antar warga dan sikap saling tolong-menolong. 

Apabila melihat ada tetangga yang mengalami kesusahan atau sedang 

membutuhkan bantuan, warga yang lain akan menolong secara spontanitas. 

Bahkan jika ada pengunjung yang datang dan kebingungan mencari alamat 

masyarakat akan  langsung menanyakan siapa yang dicari dan alamat yang 

akan dituju, dan secara spontanitas masyarakat akan memberikan petunjuk 

arah alamat yang akan dituju. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga sebelum menjadi KWJ 

hanya meliputi kegiatan-kegiatan kampung pada umumnya, seperti kerja 

bakti membersihkan kampung, pengajian, dan kegiatan PKK berupa arisan. 

Hal ini juga disampaikan oleh informan: 

“kalo kegiatan bersama-sama ya kegiatan-kegiatan kampung biasanya 

gitu, mbak. kayak pengajian mingguan, arisan PKK, bersih-bersih 

kampung 3bulanan sekali.” (Bapak S. Parin, 14 September 2017) 
 

Kegiatan membersihkan kampung jarang sekali dilakukan oleh 

masyarakat Kampung Jodipan. Biasanya dilakukan sekitar 3 bulan sekali 

untuk membersihkan pinggiran Sungai Brantas yang sudah mulai dipenuhi 

dengan sampah. Untuk kegiatan PKK hanya berupa arisan yang biasanya 

dilakukan sebulan sekali, dan tidak ada pelatihan-pelatihan untuk 

mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki Kampung Jodipan. 
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Pada bidang mata pencaharian, masyarakat Kampung Jodipan di RW 

2 mayoritas bekerja sebagai pedagang. Mayoritas masyarakat berdagang 

pada kios-kios yang berada di sebelah kampung yang dikenal sebagai pasar 

boldi, sebagian masyarakat juga ada yang membuka toko kelontong di 

depan rumahnya. Selain pedagang, sebagian masyarakat bekerja sebagai 

kuli bangunan, sopir, karyawan, tukang becak, dan buruh bruji (memasang 

manik-manik pada baju), dan ada juga yang masih pengangguran. Buruh 

bruji digeluti oleh ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebagai 

tambahan penghasilan, para buruh bruji biasanya menerima pesanan dari 

penjahit yang ada di Pasar Besar. Hal ini disampaikan oleh informan: 

“Dulu saya ya Ibu Rumah Tangga biasa, Mbak. Kegiatannya ya 

masak, bersih-bersih rumah. Saya juga dulu buruh bruji, Mbak. Dari 

pasar besar situ penjahitnya, ya lumayan nambah penghasilan 

keluarga.” (Ibu Ana, 26 September 2017) 

 

Untuk membruji 1 (satu) baju biasanya dapat diselesaikan sekitar 

semingggu hingga sebulan, tergantung pada tingkat kesulitan dan 

banyaknya manik-manik yang dipasangkan. Upah buruh bruji akan 

diberikan apabila pesanan baju telah selesai, upahnya pun tidak seberapa 

apabila dibandingkan dengan durasi waktu pengerjaan memasang manik-

maniknya. 

Dalam berkegiatan sehari-hari, masyarakat Kampung Jodipan 

memanfaatkan ruang-ruang yang berada di kampugnya sebagai tempat 

pertemuan antar tetangga  seperti olahraga, lahan bermain anak-anak, 

menjemur pakaian, dan berinteraksi dengan tetangga untuk sekedar 
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ngerumpi. Lapangan yang berada di pinggiran sungai biasa dimanfaatkan 

masyarakat untuk olahraga atau bermain anak-anak seperti bermain sepak 

bola, voli, bulu tangkis, dan gang-gang biasanya menjadi tempat pertemuan 

antar tetangga untuk ngerumpi masalah rumah tangga ataupun anak, serta 

dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Hal ini disampaikan oleh informan: 

“dulu sih gang-gang ini ya jadi tempat jemuran, mbak. Hehe. Soalnya 

kan warga disini nggak punya lahan yang khusus untuk jemuran. Ada 

juga yang jemur di lapangan ini, mbak. lapangan ini juga biasanya 

dipake olahraga, mbak. Dipake main sama anak-anak, main bola, 

voly, bulutangkis, layangan” (Ibu Ana, 26 September 2017) 
“saya dulu ya jemurnya di depan rumah mbak, ya emang gang 

dilewatin orang juga, tapi ya mau gimana kalo nggak giu saya 

njemurnya dimana kan saya nggak punya lahan jemuran.” (Ibu 

Musafa‟, 27 September 2017) 

 

Warga menjemur pakaian di gang-gang ataupun depan rumah tidak 

dibatasi oleh waktu, jam berapapun mereka bebas untuk menjemur dan 

meletakkan jemurannya di depan rumah yang juga merupakan jalan yang 

biasa dilewati warga, masyarakat juga sama sekali tidak merasa khawatir 

akan hilang. 

5.1.2. Proses Terbentuknya KWJ 

Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan (KWJ) merupakan kampung 

yang berada pada bantaran Sungai Brantas sebelah selatan yang bercirikan 

rumah berderet dengan dinding yang dicat beragam warna. Terbentuknya 

KWJ berawal dari tugas praktikum Public Relation 2 dan Event 

Management mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang 

tergabung dalam GuysPro. GuysPro ditugaskan untuk mencari real client 

untuk tugas praktikum tersebut, kemudian GuysPro mendapatkan client 
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Indana Paint yang merupakan perusahaan cat asli Malang. Indana Paint 

sebagai client menginginkan penerapan program Corporate Social 

Responsibility (CSR) di wilayah Kota Malang dengan bantuan dana sebesar 

20% dan cat sebesar 80%. Kemudian GuysPro melakukan riset sekunder di 

wilayah Jodipan, dan melalui data pada Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 

ditemukan fakta bahwa Kelurahan Jodipan merupakan 1 dari 29 kelurahan 

kumuh di Kota Malang. Selain riset sekunder, GuysPro juga melakukan 

riset dengan wawancara pada masyarakat daerah bantaran sungai secara 

langsung dan menemukan fakta bahwa sebagian besar warga mengaku 

membuang sampah di sungai. Dengan riset yang dilakukan tersebut 

GuysPro sepakat menetapkan Jodipan sebagai lokasi penerapan program 

dengan tujuan agar masyarakat mengubah budaya kumuh yang sudah 

melekat dan agar lebih menghargai lingkungannya. Sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh anggota GuysPro: 

“Tujuan awalnya sebenernya ingin merubah pola perilaku msyarakat 

yang terbiasa dengan budaya kumuh menjadi lebih menyayangi 

lingkungannya. Dengan memodifikasi kampungnya diharapkan 

masyarakat lebih mencintai kampungnya karena sudah bersih dan 

menjadi bagus.” (Nabila, 22 Juni 2017) 

 
“Kita niat baiknya sih awalnya itu emang fokus ke lingkungannya sih, 

niat mengubah kampung itu ya karena lingkungannya, nah kita 

mengaitkan masalah-masalahnya yang ditemuin jadi ya mungkin 

cocok dan mungkin emang berjodoh gitu dengan cara dicat biar warga 

selalu inget kampungnya sudah bagus jadi ya harus menjaga 

lingkungan gitu sih. sederhananya warga nanti meskipun tinggal di 

bantaran sungai, mereka itu nyaman, bersih, dan berwarna gitu jadi 

mereka nyaman dikampungnya gitu.” (Salis, 18 Mei 2017) 

 

Sesuai dari pernyataan anggota GuysPro tersebut dapat diketahui 

bahwa tujuan awal GuysPro melakukan modifikasi adalah hanya ingin 
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mengubah kebiasaan budaya kumuh yang melekat pada masyarakat 

Kampung Jodipan agar lebih mencintai dan menjaga lingkungannya dengan 

baik. GuysPro tidak memiliki niatan sama sekali untuk menjadikan 

Kampung Jodipan sebagai destinasi wisata, hal tersebut terjadi begitu saja 

karena setelah Kampung Jodipan menjadi Warna-Warni banyak pengunjung 

yang tertarik untuk mengunjungi Kampung Jodipan dan mengabadikannya 

seta membagikannya di sosial media, dari situlah Kampung Jodipan menjadi 

booming dan mendapatkan banyak kunjungan. 

Selain bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dengan 

budaya kumuhnya, modifikasi Kampung Jodipan menurut GuysPro sebagai 

pihak Public Relation juga dapat melibatkan konsep 3P dari CSR, yaitu 

Planet, People, dan Profit. Poin Planet dalam penerapan program ini adalah 

dengan mengubah tampilan  kampung menjadi lebih bersih dan indah, poin 

People bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang melekat 

budaya kumuh agar lebih mencintai lingkungannya dengan menjaga 

kebersihan dan tidak membuang sampah di sungai, dan keduanya 

diharapkan akan berdampak pada poin Profit untuk pihak Indana selaku 

pemilik program CSR, keuntungan yang saat ini didapatkan adalah cat 

Decofresh sudah lebih dikenal oleh masyarakat luas. 

Dengan bantuan cat yang lebih banyak dibandingkan uang, GuysPro 

melakukan brainstorming hingga kemudian menemukan ide mengecat 

rumah-rumah yang berada di bantaran sungai tersebut dengan beragam 

warna yang terinspirasi dari Kampung Warna di Rio De Janeiro, Brazil. 
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Sebelum dilakukan pengecatan, GuysPro meminta bantuan Kepala 

RW 2 selaku opinion leader di daerah  tersebut untuk melakukan koordinasi 

untuk sosialisasi ke warga, sosialisasi  tersebut  merupakan  rangkaian  

pertama kegiatan utama GuysPro yang dinamakan dengan Kulo Nuwun. 

Sebelumnya beberapa warga sempat kontra karena ada ketakutan diminta 

untuk membayar cat, sehingga GuysPro melaksanakan kegiatan Kulo 

Nuwun mengumpulkan warga untuk rembug bareng, dan digunakan sebagai 

media GuysPro untuk menjelaskan program yang akan dilaksanakan 

diwilayah Kampung Jodipan. Kulo Nuwun merupakan kegiatan yang 

mengajak warga setempat untuk berkumpul yang dihadiri juga oleh Ketua 

RW 2 yang dianggap sebagai penanggung jawab di wilayah tersebut, Kulo 

Nuwun dilaksanakan untuk meminta commit warga bahwa akan dilakukan 

pengecatan. Pada kegiatan Kulo Nuwun, GuysPro tidak mengalami 

kesulitan karena mendapat dukungan penuh dari Ketua RW 2, dan dengan 

tradisi masyarakat Kampung Jodipan yang percaya sepenuhnya dengan 

Opinion Leader-nya membuat GuysPro melakukan sosialisasi serta 

pendekatan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh 

anggota GuysPro dan salah satu warga: 

“Dalam strategi event, kita menyiapkan suatu program juga yang 

namanya Kulo Nuwun. Sesuai namanya, disini istilahnya kita permisi 

dengan cara mengumpulkan warga, ketua RT, dan ketua RW, pihak 

marcomm Indana untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Sebelum 

Kulo Nuwun, kita juga melakukan pendekatan kepada opinion leader-

nya yaitu Pak Parin selaku Ketua RW, disana kami juga didukung 

penuh, oleh karena itu proses pendekatan ke warga juga lancar, dan 

alhamdulillah disini kami tidak menemukan kendala dalam 

bersosialisasi kepada masyarakat. Mungkin dikarenakan masyarakat 

Jodipan yang masih mempercayai opinion leader-nya, sehingga 
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masyarakat disana menurut kepada Pak RW , selaku opinion leader 

mereka.” (Nabila, 22 Juni 2017) 

 
“Awalnya pasti ada yg kontra mbak ya, kayak tanya ini catnya gratis 

nggak sih? Ini yang ngecat siapa? tukang atau warga? Terus nanti 

kedepannya gimana mbak? pasti mereka kayak kontra kayak gitu aja 

sih mbak. Tapi kan kita ngelaksanain Kulo Nuwun, jadi Kulo Nuwun 

itu ngumpulin semua warga buat rembug bareng, jadi dari Kulo 

Nuwun itu sebagai media kita untuk ngejelasin akhirnya masyarakat 

juga setuju.” (Fahd, 24 Juni 2017) 

 
“Dulu kan awalnya GuysPro itu ke Pak RW, lah dari Pak RW itu kan 

ke Pak RT, terus saya nanya sudah dari Pak RW belum, terus bilang 

klo sudah dari Pak RW dan Pak RW menyetujui, kalo Pak RW 

menyetujui ya masa‟ warga nggak setuju, yaudah akhirnya kita 

menyetujui, kemudian dari RT ke warga, kemudian adek-adek 

GuysPro sendiri ke warga.” (Ibu Musafa‟, 27 September 2017) 

 

Dari pernyataan-pernyataan tersebut diketahui bahwa masyarakat 

masih cenderung menurut dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kampung 

Jodipan. Sehingga GuysPro memilih Ketua RW selaku opinion leader di 

kampung untuk mempermudah dan menyukseskan dalam mendekati warga 

agar menyetujui dan menerima dengan senang hati program yang akan 

diterapkan di Kampung Jodipan yang dilakukan melalui kegiatan Kulo 

Nuwun tersebut. Alasan Ketua RW 2 mau menerima program pengecatan 

adalah karena melihat adanya niat baik dari mahasiswa yang ingin 

mengubah kampung serta masyarakat Jodipan untuk lebih bersih dan tidak 

lagi memelihara budaya kumuh. 

Setelah Kulo Nuwun, rangkaian kegiatan kedua adalah Pembukaan 

“Decofresh Warnai Jodipan” pada tanggal 22 Mei 2016, pada kegiatan 

pembukaan ini warga melakukan kerja bakti membersihkan lingkungannya 

dan memberi cat dasar pada tembok, jalan, tangga, dan atap rumah. 
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Kemudian rangkaian kegiatan ketiga adalah proses pengecatan yang 

dilakukan mulai tanggal 6 Juni 2016-25 Agustus 2016. Proses pengecatan 

dilakukan pada 3 RT di RW 2 yaitu RT 6,7, dan 9.  Pengecatan dilakukan 

pada 92 rumah yang dihuni oleh kurang lebih 105 kepala keluarga dengan 

menghabiskan cat sebanyak 2,5 ton cat merk Decofresh. Pengecatan ini 

dilakukan oleh warga setempat dengan dibantu dari beberapa pihak, yaitu 

Komunitas Mural Malang, Seniman Ali Sadikin, TNI PASKHAS Abdul 

Rahman Saleh, dan DKP Kota Malang. Ketika proses pengecatan telah 

berjalan sekitar 75%, Jodipan mulai booming di media sosial, dan hal 

tersebut mengundang Walikota Malang berkunjung ke Jodipan yang 

kemudian intens memberikan bantuan penerangan lampu dan pembenahan 

di beberapa titik, dan Walikota Malang juga mengklaim bahwa Kampung 

Jodipan akan  menjadi destinasi wisata di Kota Malang yaitu Kampung 

Wisata. Kemudian rangkaian kegiatan terakhir yaitu peresmian yang 

dilakukan pada tanggal 4 September 2016, yang diresmikan secara langsung 

oleh Walikota Malang, yang juga dihadiri oleh Forkopimda Kota Malang, 

Ketua TP PKK Kota Malang, Sekretaris Daerah Kota Malang, Vice 

President PT Indana Paint, dan GuysPro. Kampung Jodipan diresmikan 

sebagai Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang. 
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Gambar 5 Kampung Jodipan Sebelum Modifikasi dan Setelah Modifikasi 

Sumber: Dokumentasi GuysPro 

 

Setelah diresmikannya KWJ sebagai Kampung Wisata di Kota 

Malang, Pemerintah Kota Malang gencar mempromosikan KWJ sebagai 

destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Bahkan Pemerintah Kota 

memasang beberapa iklan sebagai bentuk promosi Kota Malag dengan foto 

Walikota beserta dengan foto KWJ sebagai latarnya. Bukan hanya 

Pemerintah Kota Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) 

Kota Malang juga mempromosikan KWJ sebagai destinasi wisata Kota 

Malang yang menarik untuk dikunjungi. Disbudpar memperkenalkan KWJ 

dengan cara membuat pamflet/poster dan dipresentasikan ketika melakukan 

kunjungan ke Malaysia. Hal ini disampaikan oleh Bapak Agung selaku 

Kasi. Promosi Wisata di Disbudpar Kota Malang: 

“Dinas bukan mengeklaim, Dinas hanya mendorong Kampung 

Jodipan tadi menjadi destinasi wisata. Termasuk ini kita promosikan 

ini (menyodorkan poster), kemarin kita bawa ke Malaysia, ini kita 

bawa kesana untuk kita sampaikan ke orang-orang Malaysia, ternyata 

daya tariknya menurut mereka menarik juga,” (Bapak Agung, 15 Juni 

2017) 

 

KWJ yang awalnya bukan merupakan tempat wisata dan kemudian 

bergeser menjadi tempat wisata tentu membutuhkan pengetahuan dan 

pelatihan untuk mengembangkan dan mempertahankan kampungnya untuk 
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menjadi destinasi wisata. Beberapa pihak menyadari akan kebutuhan 

masyarakat setempat akan hal tersebut, sehingga beberapa pihak melakukan 

sosialisasi hingga pelatihan untuk menggali potensi masyarakat agar 

mempunyai value tersendiri. Pelatihan-pelatihan  tersebut dilakukan oleh 

mahasiswa dari universitas-universitas yang ada di Kota Malang, bahkan 

beberapa universitas tersebut mengirim mahasiswanya untuk melaksanakan 

KKN di KWJ guna memberi pelatihan dan pengetahuan yang lebih lama 

dan intens. Akan tetapi, Disbudpar yang mengaku mendorong Kampung 

Jodipan sebagai Destinasi wisata dan Pemerintah Kota Malang yang 

mengklaim Kampung Jodipan sebagai destinasi wisata tidak melakukan 

pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat untuk menghadapi beralihnya 

wilayah lingkungan tinggal mereka menjadi destinasi wisata. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan warga: 

“Program-program dari pemerintah belum ada ya, tapi kalo program-

program dari anak-anak mahasiswa kayak yang KKN, itu ada kursus 

bahasa inggris, les menari, pelatihan bikin eskrim dari sayur, dari 

umbi, dari jagung, bikin coklat, itu semua dari anak-anak mahasiswa” 

(Ibu Ana, 26 September 2017) 

 

“Nggak ada klo dari pemerintah, mbak. Disini itu yang aktif malah 

anak-anak mahasiswa itu, anak KKN, kalo pelatihan dari pemerintah 

nggak ada sih. Pelatihan bahasa inggris, masak, bikin es krim, bikin 

kue, banyak mbak kan ganti-ganti juga anak KKN itu, terus kalo anak-

anak kecil itu belajar nari” (Ibu Musafa‟, 27 September 2017) 

 

“Setau saya sih nggak ada kalo dari pemerintah, mbak. Cuman dari 

anak-anak mahasiswa itu yg banyak, ada les bahasa Inggiris, ada tari-

tari, wes mboh opo ae iku macem-macem (sudah tidak tahu apa saja itu 

macam-macam)” (Ibu Fatim, 14 September 2017) 

 

Dengan hadirnya KWJ saat ini Kampung Jodipan tidak lagi 

menyandang kampung kumuh, melainkan kampung wisata tematik. Harapan 
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Disbudpar Kota Malang terhadap KWJ adalah dapat meningkatkan 

kunjungan wisata di Kota Malang, dari jumlah wisatawan yang sedikit 

menjadi bertambah, memperpanjang masa kunjungan (life of stay) di Kota 

Malang, dan dapat menghitung berapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh 

wisatawan di Kota Malang (Wawancara Disbudpar Kota Malang). Bahkan 

KWJ juga dijadikan sebagai Pilot Project bagi kampung-kampung kumuh 

yang lain. Kampung-kampung kumuh yang lainnya yang sebelumnya 

diwacanakan akan digusur akan direvitalisasi menjadi kampung tematik 

sebagai bentuk usaha pemerintah dalam mengurangi wilayah kumuh di Kota 

Malang. Revitalisasi dengan mengubah menjadi kampung tematik tersebut 

diharapkan akan ikut menyukseskan program Pemerintah Kota Malang 100-

0-100,  yang bertujuan untuk mengubah kampung kumuh menjadi 100% 

sanitasi baik, 0% kumuh dan menjadi lingkungan yang bersih serta 

produktif, serta 100% ketersediaan air bersih.  

Beberapa kampung kumuh yang sudah mulai diubah menjadi 

kampung tematik sejenis diantaranya adalah Kampung 3D Kesatrian yang 

berseberangan sungai dengan KWJ, Kampung Putih yang berada di bantaran 

sungai Brantas sebelah RSUD Dr. Saiful Anwar tepatnya di Jln. Jaksa 

Agung Suprapto, Kampung Lampion berseberangan rel kereta dengan KWJ, 

dan Kampung Biru yang juga berada di bantaran Sungai Brantas di 

Kiduldalem berseberangan jalan dengan Kampung 3D Kesatrian. 

Mengenai keberlanjutan KWJ kedepannya masih dipantau oleh 

GuysPro dan bekerja sama dengan CSR Indana Paint selama 2 tahun. 
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Sehingga apabila KWJ membutuhkan perbaikan untuk bagian cat masih 

disponsori oleh Indana Paint selama 2 tahun. Hal tersebut juga disampaikan 

oleh informan: 

“Kami masih memantau sih, semisal bagaimana kondisi terkini, apa 

ada masalah, atau apa yg kiranya kita bisa bantu. Hanya saja, secara 

pelaksanaan KWJ sudah diurus oleh pengurusnya. Kemudian untuk 

Indana masih memantau juga, seperti ada monitoring cat, maupun 

kegiatan kerjasama antara Indana dan perusahaan lain yang ingin 

dilakukan di KWJ.” (Nabila, 22 Juni 2017) 

 
“Ini sudah 3x pengecatan, masih di sponsori Decofresh selama 2 

tahun. Tapi sini aja ya mbak, yg sana (3D) enggak, soalnya kan yang 

tugas kuliah yang sini, yang sana kan permintaan Pak Walikota jadi 

walaupun disini sudah 3x, disana cuman 1x pertama aja. Itu juga 

Decofresh tapi bukan sponsor, itu permintaan walikota, kalo disini kan 

disponsori. Sudah tanda tangan kontrak 2 tahun kita di sponsori.” (Ibu 

Ana, 26 September 2017) 
 

Setelah melewati proses tersebut, pengertian masyarakat mengenai 

ruang lingkungan tinggal mengalami pergeseran.  Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh warga setempat: 

“Kalo saya sih seneng ya mbak soalnya jadi bisa cari uang, bisa 

tambah-tambah rejeki, kampungnya jadi lebih bersih dan lebih indah, 

kalo dulunya jangankan orang mau kesini mbak, saudara kesini aja 

malas katanya jalannya turun naik, terus kalo kita dapet jatah tahlil 

jemaatnya sampai 123 orang ya tapi kalo orang yang bawah yang 

dapet, yang datang separo aja udah alhamdulillah.  Katanya yg tua-tua 

nggak bisa turun, tapi sekarang bule-bule aja datang kesini. Jadi sudah 

terkenal.” (Ibu Ana, 26 September 2017) 

 
“Pendapat saya sih positif mbak. Kampungnya jadi rame banyak 

pengunjung dari luar-luar kota, onok sing elek onok sing ayu (ada 

yang jelek ada yang cantik), turis-turis, biasa e kampung e sepi nggak 

ada yang turun (biasanya kampungnya sepi tidak ada yang turun), 

pegawai-pegawai yang turun kesini nggak ada, sekarang hampir setiap 

hari banyak yang datang. Lingkungannya jadi lebih bersih, warga-

warga lebih sadar kebersihan sekarang, sudah tidak buang sampah 

sembarangan ke sungai, sudah manut-manut warga e (sudah patuh-

patuh warganya).” (Ibu Musafa‟, 27 September 2017) 
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“Alhamdulillah kampungnya jadi kelihatan bersih, terus bisa jualan, 

soalnya lebih rame, soalnya kan kalo panas-panas kan orang banyak 

nyari minum mbak, dalane pisan kan munggah mudun a (jalannya 

juga kan naik turun), jadi pasti laku.” (Ibu Fatim, 14 September 

2017) 

 

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa masyarakat merespon 

pergeseran pengertian ruang dalam artian positif. Masyarakat melihat 

pergeseran tersebut sebagai perbaikan kampung yang terlihat lebih bersih 

dan banyak diminati pengunjung, juga sebagai kesempatan untuk 

meningkatkan perekonomian keluarga. 

5.1.3. Kelurahan Jodipan Saat Ini 

Lingkungan tinggal masyarakat Kampung Jodipan telah berubah 

menjadi Kampung Wisata. Dalam praktik spasial keseharian masyarakat 

Kampung Jodipan masih seperti sebelumnya, tetapi juga mengalami 

beberapa dampak perubahan terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. 

Perubahan sosial masyarakat merupakan sebab dari perubahan permukiman 

penduduk menjadi objek wisata. Perubahan sosial tersebut meliputi 

kebiasaan, pekerjaan, interaksi sosial, hingga distribusi penggunaan lahan di 

wilayah KWJ. 

Kebiasaan kumuh yang melekat pada masyarakat Jodipan kini mulai 

berhasil berkurang secara signifikan. Saat ini di dalam kampung sudah 

disediakan tempat sampah dan ada petugas yang akan membuang sampah 

keluar kampung untuk mengatasi  permasalahan sampah di dalam kampung, 

sehingga membuat masyarakat lebih sadar terhadap lingkungannya dengan 

membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Masyarakat yang 
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awalnya membuang sampah langsung ke sungai saat ini sudah membuang 

sampah pada tempat sampah yang sudah tersedia serta menerapkan hidup 

bersih dengan menjaga lingkungannya tetap bersih. Kesadaran masyarakat 

terhadap lingkungannya tersebut juga dipicu dengan adanya wisatawan yang 

datang berkunjung, karena masyarakat akan merasa malu apabila ada 

wisatawan yang datang tetapi lingkungannya terlihat kotor dan banyak 

sampah. Bahkan untuk wisatawan juga dilarang membuang sampah 

sembarangan, apabila ada wisatawan yang ketahuan membuang sampah 

akan segera ditegur oleh warga kampung. Hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh warga setempat: 

“Kebersihan masyarakat sekarang lebih peduli, soalnya kan kita malu 

juga sama pengunjung mbak kalo rumah kita kotor, depan rumah 

kotor, banyak pengunjung lewat pasti kita malu ya mbak. Terus 

ditambah lagi sekarang ada petugas kebersihan yang tukang ngambilin 

sampah dari warga sini dan dibayar sama warna-warni, dari hasil tiket 

itu. Kalo ada pengunjung yang buang sampah ya diingetin sama 

warga, mbak.” (Ibu Ana, 26 September 2017)  

 
“Yo paling (mungkin) pagi-pagi gitu nyapu (menyapu), mbak. Terus 

klo kelihatan sampah warga itu ya langsung nyapu (menyapu) atau 

dipungut gitu langsung dibersihkan di buang ke tempat sampah, sudah 

mulai sadar warganya.” (Ibu Musafa‟, 19 September 2017) 
 

“Ya pokoknya jangan buang sampah sembarangan, kalo di depan 

rumah kotor ya langsung di sapu, di jaga sendiri-sendiri lah mbak, 

sudah tidak nunggu disuruh. Sekarang sampah juga sudah ada yang 

kelola, kalo sampah nanti diklumpukno (dikumpulkan) nanti ada yg 

bawa ke atas, pengurus dari warga sendiri soalnya tukang sampah e 

nggak gelem mudun (tukang sampahnya tidak mau turun), mungkin 

capek ya naik turun, jadi kalo malam ada yang ngambilin sampah 

dibawa ke atas, kalo warga sini sudah nggak buang sampah 

sembarangan kan wes disediano (kan sudah disediakan) tempat 

sampah.” (Ibu Fatim, 14 September 2017) 

 

Selain budaya kumuh, masyarakat juga mengalami perubahan pada 

bidang mata pencaharian. Setelah menjadi kampung wisata, sebagian 
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masyarakat khususnya ibu-ibu yang sebelumnya menjadi buruh bruji mulai 

bergeser menjadi pedagang dengan membuka toko-toko yang menjual 

minuman dan makanan ringan untuk wisatawan yang datang. Ibu-ibu yang 

bekerja sebagai buruh bruji sebagian masih ada yang menerima pemesanan 

bruji, tetapi tidak sedikit juga yang lebih memilih untuk berjualan di 

wilayah Kampung Jodipan karena dianggap lebih banyak mendapatkan 

keuntungan daripada buruh bruji yang hanya mendapatkan sedikit uang jika 

dibandingkan dengan durasi waktu yang dihabiskan untuk membruji, upah 

hasil buruh bruji dianggap tidak sesuai dengan waktu yang dihabiskan untuk 

membruji, pesanan buruh bruji pun tidak selalu ada setiap waktu, sehingga 

ibu-ibu di Kampung Jodipan yang masih menerima pesanan bruji 

menjadikannya sebagai pekerjaan tambahan di samping berjualan. Hal ini 

sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh warga: 

“Enakan sekarang sih jualan, bruji kan kesel mbak ngelu, kudu fokus, 

kan tegang terus a, kudu cepet-cepet, nggarap e tegang, tidurpun 

nggak bisa nyenyak, tengah wengi nglilir jam 3 ngono nggarap 

maneng, soale kan nguber waktu soale onok kan sing pesen terus jare 

iki kesusu ngono 3 hari kan harus selesai, jadi yo ngelembur-

nglembur ngono, mbak. Ya namanya orang kepengen bantu suami 

mbak ya. Bayarannya juga lebih lumayan jualan mbak daripada bruji, 

soale  kan tiap hari masih dapet uang 10 ribu-20 ribu, besoknya buat 

beli bahan terus kan langsung dapet ganti, lha kalo bruji kan mesti 

kudu nunggu, maleh pas bayaran maleh gawe bayar utang, klo jualan 

kan masio sepi-sepi setiap hari masih dapat gitu mbak. (Enakan 

sekarang sih jualan, bruji kan capek mbak pusing, harus fokus, 

soalnya tegang terus, harus cepat-cepat, ngerjainnya tegang, tidurpun 

nggak bisa nyenyak, tengah malem kebangun jam 3 gitu ngerjain lagi, 

soalnya kejar waktu, ada kan yang pesan bilangnya buru-buru gitu 3 

hari harus selesai, jadi ya nglembur-nglembur gitu, mbak. Ya 

namanya orang kepengen bantu suami mbak ya. Bayarannya juga 

lebih lumayan jualan mbak daripada bruji, soalnya kan tiap hari masih 

dapet uang 10 ribu-20 ribu, besoknya buat beli bahan terus kan 

langsung dapet ganti, lha kalo bruji kan selalu harus nunggu, jadi pas 

gajian malah dipakai bayar hutang, klo jualan kan meskipun sepi-sepi 
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setiap hari masih dapat gitu mbak.)” (Ibu Musafa‟, 27 September 

2017) 

 
“Dulu kerja pasang payet (manik-manik) kan daripada nganggur kan 

saya pasang payet (manik-manik). Buruh bruji itu loh mbak. Sekarang 

sudah tidak bruji, kesel (capek). Dulu ibu-ibu banyak yang pasang 

payet (manik-manik), tapi sekarang sudah nggak ada, ya ada sih 

mungkin 1-2, banyak yang beralih ke jualan dan jaga tiket.” (Ibu 

Ana, 26 September 2017) 

 

Masyarakat mulai berjualan dengan membuka toko di depan 

rumahnya untuk yang memiliki rumah di sepanjang jalan utama, sedangkan 

yang memiliki rumah di belakang rumah-rumah lain yang bukan jalan 

utama mereka membuka lapak di lapangan yang merupakan spot foto paling 

favorit di Kampung Jodipan dan sering menjadi tempat perisitirahatan 

wisatawan. Lapak yang berada di depan rumah di sepanjang jalan utama 

biasanya menjual makanan ringan dan minuman, sedangkan lapak yang 

berada di lapangan lebih pada makanan-makanan olahan seperti cilok, 

jagung manis, gorengan, mie cup, gulali berbentuk mawar dan manisan 

pepaya yang dianggap sebagai ciri khas atau oleh-oleh asli Kampung 

Jodipan.  

Masyarakat RW 2 juga membuka lahan parkir dan tiket masuk yang 

dikelola oleh masyarakat setempat. Lahan parkir tersebut berada di dekat 3 

pintu masuk Kampung Jodipan, di pintu masuk depan yaitu di Jln. Gatot 

Subroto, dan 2 pintu samping yang berada di Jln. Ir. H. Juanda. Tukang 

parkir dan penjaga tiketing merupakan masyarakat asli Kampung Jodipan 

yang dijaga secara bergantian sesuai jadwal. Terdapat peraturan mengenai 

petugas penjaga parkir dan yang boleh berjualan di KWJ, yaitu hanya 
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dikhususkan untuk masyarakat Kampung Jodipan RT 6,7, dan 9 RW 2. 

Peraturan tersebut dibuat dengan harapan dapat meningkatkan tingkat 

perekonomian kampung. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ana dan Ibu 

Musafa‟: 

“Kalo parkir itu ya mbak ya memang harus anak-anak sini, kayak 

anak-anak muda yang kebetulan ada di rumah atau bapak-bapak yang 

mau boleh parkir, terus anak saya kan liburnya cuman minggu aja, itu 

juga boleh parkir minggu aja, jadi semua dimanfaatkan untuk warga 

sini mbak.” (Ibu Ana, 26 September 2017) 
 

“Yang jualan harus warga asli kampung jodipan, nggak sewa stand 

tapi harus orang sini yang jualan.” (Ibu Musafa‟, 27 September 

2017) 
 

Parkiran untuk wilayah KWJ sudah terdaftar di Dinas Perhubungan 

Kota Malang, sehingga tarif parkir menggunakan tarif standar yaitu Rp. 

2.000,- dan tidak dapat dinaikkan. Uang hasil parkir digunakan untuk 

memberikan upah masyarakat yang bertugas menjaga parkir dan tiketing, 

sedangkan uang hasil dari tiketing digunakan sebagai dana pengelolaan dan 

perawatan Kampung Jodipan. Seperti pernyataan dari warga: 

“Kalo kita disini kan uang 2 ribu itu untuk jaga-jaga, untuk 

kebersihan, untuk apa kan nggak kita habiskan dalam sekali waktu ya, 

jadi juga ada tabungan buat kita jaga-jaga kalo dilepas sama decofresh 

untuk kedepannya, ya memang bikin kreatif-kreatif disini ya itu kan 

juga butuh uang juga tapi kan nggak kita habiskan semua. Dari hasil 

tiket 2 ribu itu buat inovasi gambar, perbaikan, kebersihan.” (Ibu 

Ana, 26 September 2017) 

 
“Uang hasil tiket tadi ya dipake buat bayar kebersihan, perbaikan, 

hiasan-hiasan, itu hasil dari 2 ribu tadi. Dikelola untuk KWJ lagi.” 

(Ibu Musafa‟, 27 September 2017) 
 

Dengan berubahnya menjadi Wisata KWJ, masyarakat mulai 

merasakan peningkatan pendapatan, yang sebelumnya menjadi 

pengangguran saat ini sudah memiliki pendapatan dengan menjaga parkir, 
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ibu-bu yang menjadi buruh bruji yang sebelumnya belum tentu sebulan 

sekali mendapatkan upah saat ini mulai mendapatkan upah setiap hari 

walaupun tidak terlalu tinggi. 

Wilayah permukiman tentu tidak akan jauh dengan interaksi sosial. 

Perubahan permukiman menjadi kampung wisata juga membawa pengaruh 

terhadap interaksi sosial masyarakat setempat. Warga yang sebelumnya 

terbiasa dengan berinteraksi dan berkumpul dengan tetangga di teras rumah, 

seperti ngerumpi, dan menyiapkan masakan. Setelah menjadi kampung 

wisata berinteraksi dengan tetangga menjadi berkurang, warga merasa tidak 

bisa seenaknya ngobrol dengan tetangga di teras rumah karena jalan depan 

rumah menjadi jalan umum yang dilewati oleh pengunjung. Karena 

berkurangnya interaksi dengan tetangga bahkan tetangga sebelah rumah 

sakit pun tidak ada yang mengetahui. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Ibu Musafa‟: 

“Tapi saiki jarang kumpul mbek tonggo e wes, tonggo e loro nggak 

ngerti wes, soale sibuk nang pasar, terus masak, metu-metune nang 

kene wes, moleh maghrib, mari sembahyang turu wes kesel. (Tapi 

sekarang jarang kumpul sama tetangga, tetangga sakit nggak ngerti, 

soalnya sibuk ke pasar, terus masak, keluarnya kesini -lapangan-, 

pulang maghrib, habis sholat tidur sudah capek).” (Ibu Musafa‟, 27 

September 2017) 

 

“Ya mungkin sudah lebih sibuk lagi ya dari biasanya, nggak bisa 

ngerumpi-ngerumpi kayak dulu soalnya pagi-pagi sudah pada sibuk 

nata kerjaannya, terus ke pasar juga belanja buat yg mau dijual.” (Ibu 

Fatim, 14 September 2017)  
 

 Akan tetapi saat ini bentuk perkumpulan masyarakat mengalami 

perubahan karena adanya aktifitas pengelolaan pariwisata. Masyarakat yang 

sebelumnya apatis dengan perkembangan kampung saat ini masyarakat 
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lebih antusias dalam bekerja sama membangun dan mengembangkan 

kampungnya. Masyarakat sering berkumpul untuk membicarakan 

pengelolaan, perawatan, serta pengembangan Kampung Jodipan. 

Masyarakat selalu bermusyawarah untuk perkembangan kampungnya, 

seperti menambah spot dan properti foto terbaru, ataupun memodifikasi spot 

dan properti foto, mengganti foto mural yang sudah mulai pudar dengan 

mural yang baru. Bukan hanya membicarakan pengelolaan, perawatan, serta 

pengembangan, masyarakat juga sering berkumpul apabila ada pelatihan-

pelatihan dari beberapa pihak untuk megeksplorasi potensi yang ada pada 

Kampung Jodipan. 

Selain kebiasaan, pekerjaan, dan interaksi yang mengalami 

perubahan, distribusi penggunaan lahan juga mengalami pergeseran. Lahan-

lahan permukiman warga telah menjadi objek wisata. Lahan yang biasanya 

digunakan oleh warga untuk melakukan aktivitas seperti olahraga, bermain 

anak-anak, menjemur pakaian, dan berinteraksi dengan tetangga mulai 

mengalami pergeseran. Lapangan dan gang saat ini sudah menjadi objek 

wisata dan spot untuk berfoto bagi wisatawan. Warga tidak lagi bisa 

menggunakan dan memanfaatkannya seperti sebelumnya. Warga setempat 

apabila ingin berolahraga atau anak-anak ingin bermain yang biasanya 

menggunakan lapangan kampung sebagai tempat aktivitas, saat ini harus 

berolahraga atau bermain di lapangan kampung sebelah agar tidak 

mengganggu wisatawan. Anak-anak Kampung Jodipan pun merasa cemburu 

karena tempat bermainnya telah beralih fungsi sebagai spot untuk berfoto 
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sehingga tidak bisa digunakan untuk bermain lagi. Sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Ibu Ana: 

“Pertama-tama anak-anak itu usil sama pengunjung, kan ini tempat 

mereka bermain ya mbak, mereka usil main bola nggak mau pindah, 

ditendang ke pengunjung, mereka kan juga cemburu juga ya mbak ya 

kan ini tempatnya bermain jadi kita ngasih penjelasan baik-baik aja ke 

anak-anak, nanti kalo ada masalah siapa yang mau bertanggung 

jawab, jadi mereka mau pindah, soalnya mereka kalo dibentak malah 

mokong (bandel) mbak.” (Ibu Ana, 26 September 2017) 

 

 
Gambar 6 Perubahan Pemanfaatan Lapangan Bawah Sebelum dan Sesudah 

Modifikasi 

Sumber: Dokumentasi Guyspro 

 

Menjemur pakaian pun saat ini harus diatur, warga tidak boleh 

menjemur pakaian sembarangan di gang depan rumah ataupun teras, 

waktunya pun ditentukan yaitu harus pagi hari dan tidak boleh lebih dari 

pukul 08.00 WIB pagi, dan tidak pada hari-hari libur dan akhir minggu 

karena wisatawan ramai berkunjung pada hari-hari tersebut. Hal tersebut 

sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan: 

“Dulu jemur baju ya bebas di depan rumah masing-masing, kalo 

sekarang ya nunggu sepi, biasanya kan kayak pagi hari senin atau 

selasa gitu kan masih sepi ya itu njemur, kalo sudah kering ya 

langsung cepet-cepet dimasukkan, pokoknya yg nggak keliatan 

pengunjung gitu lah mbak, nyari-nyari waktu yg tepat. Kalo sepi ya 

mepe (menjemur), kalo agak rame ya dimasukkan dulu. ” (Ibu Fatim, 

14 September 2017) 

 

Hal ini terjadi karena ditakutkan menumbuhkan rasa tidak nyaman 

pada para wisatawan apabila melihat jemuran yang di jemur di gang ataupun 
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teras yang menjadi jalan utama maupun spot berfoto. Sehingga masyarakat 

lebih memilih mengalah dengan mengatur ulang jadwal menjemur. 

5.1.4. Sebuah Wacana Kampung Kumuh Sebagai Kampung Wisata dan 

Model Kampung Wisata 

Ruang yang dimiliki masyarakat Kampung Jodipan berupa wilayah 

lingkungan tinggal bergeser menjadi kampung wisata. Bergesernya menjadi 

kampung wisata ini tidak jauh dari peran pemerintah yang mengklaim 

Kampung Jodipan untuk dijadikan destinasi wisata berupa kampung wisata. 

Hal tersebut terjadi lantaran Kampung Jodipan memiliki peluang sebagai 

kampung wisata dengan banyaknya wisatawan yang berminat dan tertarik 

untuk mengunjungi Kampung Jodipan setelah menjadi warna-warni. Setelah 

diresmikan sebagai kampung wisata, KWJ semakin terkenal dan mengalami 

peningkatan pengunjung. Kampung Jodipan yang sebelumnya diwacanakan 

akan digusur karena berada pada bantaran DAS Sungai Brantas tersebut saat 

ini menjadi ikon wisata di Malang serta dijadikan pilot project kampung 

wisata yang lain di Malang. Kampung kumuh yang ada di Malang 

diwacanakan akan tidak jadi digusur dan diubah menjadi kampung tematik 

serupa dengan konsep KWJ, yaitu modifikasi dengan mengubah tampilan 

kampung, tetapi dengan tema yang berbeda-beda tiap kampungnya. Saat ini 

Kota Malang memiliki 11 kampung wisata, yaitu Desaku Menanti di 

Tlogowaru, Kampung 3D di Kesatrian, Kampung 3G di Glintung, Kampung 

Biru di Kidul Dalem, Kampung Payung di Pandanwangi, Kampung Sejarah 

Tawangsari di Sumbersari, Kampung Keramat di Kasin, Kampung Putih di 
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Klojen, Kampung Budaya di Polowijen, Kampung Sinau di Sawojajar dan 

Kampung Warna-Warni di Jodipan. Pemerintah Kota memanfaatkan 

modifikasi tersebut untuk mengurangi wilayah kumuh di Malang tanpa 

harus menggusur kampung tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh 

informan: 

“Emang sebenernya disini sudah mau digusur dulu itu dan mau 

dibikin taman kota. Tawira itu mbak mau dibikin tawira sampe rel 

kereta ini mau dijadikan satu dulunya makanya dibangunkan rumah 

susun di daerah buring, kalo yang mau pindah ke sana yang nggak 

mau ya harus pindah dari sini. Tapi terus kedisikan (kedahuluan) 

mahasiswa bikin kampung warna jadi karena sudah booming dan ini 

sukses, jadi nggak mau digusur, sekarang Pak Walikota punya 

program kampung-kampung yang kelihatan kumuh di sulap jadi 

kampung wisata, jadi kampung-kampung di bawah jembatan di 

bantaran sungai di sulap jadi kampung wisata dan nggak mau digusur, 

diperindah boleh gitu.” (Ibu Ana, 26 September 2017) 

“Nggak jadi digusur, Pak Walikota sendiri yang bilang waktu 

meresmikan KWJ. Pak Wali kota mengumumkan langsung orang-

orang ya jadi senang se tidak jadi digusur, dan jadi pariwisata Kota 

Malang.” (Ibu Musafa‟, 27 September 2017) 

 

Dari pernyataan yang informan sampaikan dapat disimpulkan bahwa 

Pemerintah Kota memiliki kepentingan atas ruang-ruang yang tergolong 

dalam kategori kumuh untuk diubah menjadi kampung wisata. Dengan 

mengubah kampung kumuh menjadi kampung wisata terdapat kepentingan 

pemerintah untuk mensukseskan program Pemerintah Kota yaitu 100-0-100. 

Pemerintah melihat KWJ sebagai peluang untuk mengurangi wilayah 

kumuh tanpa harus menggusur masyarakat yang biasanya lebih sulit 

dilakukan dan berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat yang 

akan digusur, sehingga Pemerintah Kota lebih memilih untuk mengubah 
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kampung yang tergolong dalam wilayah kumuh menjadi kampung wisata 

tematik karena warga tetap bisa tinggal di lingkungan tinggalnya.  

Definisi ruang pemerintah berubah setelah Guyspro masuk membawa 

program pengecatan dan mengubah kampung kumuh menjadi lebih bersih. 

Dalam hal ini pemerintah kota bersikap oportunis dengan mengubah 

kampung kumuh yang ada di wilayah Kota Malang menjadi kampung 

wisata serta mengabaikan peraturan pemerintah mengenai sungai. Padahal 

seharusnya wilayah bantaran sungai merupakan kawasan lindung sempadan 

sungai yang sebelumnya diwacanakan akan menjadi taman sebagai ruang 

terbuka hijau kota, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pada Pasal 17 ayat (1) 

disebutkan bahwa apabila terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka 

bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus 

ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Akan tetapi, 

pemerintah kota saat ini malah mengubah wacana untuk menertibkan 

bangunan yang berada pada sempadan sungai dengan meresmikannya 

sebagai kampung wisata. 

Dengan mengubah kampung kumuh menjadi kampung wisata 

tematik, kampung kumuh menjadi memiliki use value dan surplus value 

bagi pemerintah kota. Use value yang didapatkan oleh pemerintah adalah 

berkurangnya wilayah kumuh di Kota Malang tanpa harus merelokasi atau 

menggusur masyarakat. Surplus value yang didapatkan oleh pemerintah 

adalah meningkatkan kesempatan kerja di Kota Malang terutama bagi yang 
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berpendidikan rendah, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Kota 

Malang, yang keduanya juga akan mempengaruhi pendapatan pemerintah. 

Dengan mengubah kampung kumuh di wilayah Kota Malang menjadi 

kampung wisata pemerintah kota lebih mengutamakan mendefinisikan 

ruang-ruang kota tersebut sebagai nilai ekonomi bukan nilai ekologis karena 

mengabaikan fungsi sempadan sungai yang seharusnya. 

Dengan adanya kampung wisata tentu akan meningkatkan 

kesempatan kerja yang dekat dengan lingkungan tinggal masyarakat dengan 

memanfaatkan masyarakat setempat sebagai pengelola dan pengembang 

wisata, dengan hasil yang didapatkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh 

masyarakat sehingga juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 

setempat yang berimplikasi terhadap pendapatan pemerintah. Dengan 

adanya kampung wisata di Kota Malang diharapkan akan mempengaruhi 

jumlah wisatawan yang akan datang ke Kota Malang, serta meningkatkan 

lama kunjungan (life of stay) di Kota Malang, yang keduanya juga 

berimplikasi pada pendapatan daerah. 

Selanjutnya, ruang wilayah kumuh dan wacana kampung wisata 

masuk dalam ranah ekonomi dan politik pemerintah kota. Meskipun 

terciptanya KWJ bukan murni ide dari pemerintah kota, melainkan dari 

pihak mahasiswa sebagai PR yang bekerja sama dengan CSR Indana Paint. 

Akan tetapi, pemerintah kemudian turut serta dengan meresmikannya 

sebagai kampung wisata, dan setelah melihat kesuksesan KWJ sebagai 

kampung wisata pemerintah juga menjadikannya sebagai pilot project 
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kampung wisata lainnya di Kota Malang. Dengan diresmikannya sebagai 

destinasi wisata baru serta pilot project kampung wisata di Kota Malang, 

KWJ masuk ke dalam instrumen kebijakan pmerintah kota yang 

mengundang kampung-kampung kumuh lain menjadi kampung tematik 

serupa, dengan harapan juga mengalami kesuksesan yang sama dengan 

KWJ. Identitas tematik pada kampung wisata dikontruksi secara terus 

menerus sehingga melekat dengan identitas kampung wisata. Identitas 

tematik tersebut merupakan kebijakan yang dibawa oleh pemerintah, dan 

entah apa yang digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan 

tema yang akan diterapkan pada suatu kampung kumuh. Akan tetapi, sejauh 

ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan secara tertulis mengenai hal 

ini, pemerintah kota masih sebatas mengklaim serta mempromosikannya 

sebagai kampung wisata di media dan pada kunjungan-kunjungan 

pariwisata yang dilakukan oleh dinas pariwisata. 

5.2. Membingkai  Produksi Ruang Sosial di Jodipan 

Lefebvre dalam The Production of Space (1991) menyatakan bahwa 

relasi sosial menciptakan ruang, dan melihat bahwa ruang sosial merupakan 

produk sosial. Sub bab ini akan membahas mengenai produksi ruang sosial 

slum area menjadi kampung wisata di Jodipan menggunakan metode dari 

Michael Burrawoy, extended case method dengan sudut pandang Lefebvre 

mengenai produksi ruang. Penelitian ini membahas bagaimana kekuatan 

makro membentuk proses mikro pada masyarakat sebagai wacana ruang 

kota yang dibingkai pada produksi ruang. 
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5.2.1. Praktik Spasial Masyarakat Jodipan dalam Slum Area 

Kondisi ruang Kampung Jodipan sebelum mendapat wacana dari 

pihak luar dalam tataran material menurut Lefebvre, termasuk dalam ruang 

mutlak (absolute space), yaitu ruang alamiah yang dimodifikasi untuk 

melayani kebutuhan kolektif manusia berupa tempat tinggal (Ritzer, 2012: 

527). 

Lefebvre (1991) menjelaskan bahwa ruang sosial merupakan produk 

sosial, ruang yang dihasilkan juga berfungsi sebagai alat pemikiran serta 

tindakan, dan selain menjadi alat produksi juga merupakan alat kontrol, 

karena itu tercipta dominasi dan kekuasaan. Melalui konsep produksi ruang 

Lefebvre dapat dipahami bahwa ruang terikat dengan realitas sosial, 

keterikatan tersebut yang menciptakan praktik spasial. Praktik spasial 

merupakan ruang sosial yang didalamnya terdapat keterlibatan setiap 

anggota masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan tertentu 

terhadap kepemilikan atas ruang tersebut, praktik spasial ini terjadi secara 

berulang sehingga dapat dirasakan (perceived) oleh panca indera yang 

merupakan elemen antara realitas sehari-hari dengan realitas yang 

menghubungkan dengan materialitas ruang (Lefebvre, 1991: 38). Dalam arti 

lain, praktik spasial (spatial prctice) merupakan ruang yang dirasakan 

(perceived space). Praktik spasial masyarakat Kampung Jodipan merupakan 

ruang yang dirasakan (perceived) di wilayah tinggalnya.  

Secara fungsi Kampung Jodipan RW 2, RT 6,7, dan 9 merupakan 

bantaran sungai yang dimodifikasi untuk menyediakan kebutuhan 
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masyarakat yaitu sebagai tempat tinggal yang dapat menunjang kehidupan 

masyarakat dalam wilayah perkotaan. Dalam ruang absolut masyarakat 

menjalankan kegiatan interaksi dan komunikasi dalam keseharian yang 

merupakan praktik spasial. Aktivitas-aktivitas keseharian masyarakat 

Kampung Jodipan di wilayah perkampungan di perkotaan berupa interaksi 

maupun kebiasaan  tersebut merupakan kegiatan praktik ruang masyarakat 

terhadap materialitas ruang mereka.  

5.2.2. Munculnya Kampung Wisata sebagai Dominasi Representasi 

Ruang melalui Kekuatan Makro 

Ruang dalam tahapan ini merupakan ruang abstrak (abstract space), 

yaitu ruang dari sudut pandang suatu subjek abstrak seperti perencana atau 

arsitek perkotaan (Ritzer, 2012: 527). Subjek abstrak dalam hal ini yaitu 

GuysPro dan Indana Paint yang memiliki program CSR berupa pengecatan, 

serta Disbudpar dan Pemerintah Kota Malang yang mengklaim serta 

mempromosikan KWJ sebagai destinasi wisata. Representasi ruang yang 

dibawa oleh GuysPro menggeser pengertian masyarakat mengenai ruang 

ligkungan tinggal mereka menjadi ruang yang ideal menurut GuysPro yaitu 

lingkungan tinggal yang bersih dan indah. Pergeseran pengertian mengenai 

ruang lingkungan tinggal dinilai positif oleh masyarakat setempat karena 

menciptakan pengalaman-pengalan baru bagi masyarakat. 

Representasi ruang (representation of space) terikat pada pola 

hubungan produksi dan tatanan yang bertujuan memaksakan suatu pola 

hubungan tertentu atas „pemakaian‟ suatu ruang, representasi ruang 
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berkenaan dengan pengetahuan, tanda-anda, atau kode-kode, bahkan sikap 

atau suatu hubungan yang bersifat „frontal‟, yang kemudian 

mengidentifikasi pengetahuan, tanda bahkan sikap sebagai sesuatu yang 

dipahami (conceived) sebagai ruang ideal dalam pikiran (Lefebvre, 1991: 

38-39). Representasi ruang dalam hal ini merupakan pengertian yang 

dibawa oleh GuysPro dan CSR Indana Paint mengenai ruang yang ideal 

sebagai lingkungan tinggal masyarakat yaitu berupa lingkungan yang bersih 

dan indah sehingga menciptakan kenyamanan untuk tinggal, serta wacana 

yang dibawa oleh Pemerintah Kota dan Disbudpar Kota Malang mengenai 

lingkungan tinggal masyarakat yang menjadi kampung wisata. Pengertian 

serta wacana tersebut mengidentifikasi pengetahuan, tanda bahkan sikap 

masyarakat Kampung Jodipan secara terbuka sebagai sesuatu yang dipahami 

(conceived) bahwa lingkungan yang nyaman ditinggali merupakan 

lingkungan yang bersih dan indah, dan lingkungan tersebut yang membawa 

kampung mereka menjadi menarik dan dikunjungi oleh wisatawan sebagai 

kampung wisata. 

5.2.3. Ruang Representasional Masyarakat Jodipan dalam 

Kepariwisataan sebagai Proses Mikro 

Ruang representasional (representational spaces) mewujudkan  

dimensi simbolik dari ruang, menegakkan elemen yang bukan merujuk pada 

ruang itu sendiri, melainkan kepada sesuatu yang lain di luar ruang, yang 

menghubungkan ruang dengan simbol-simbol dan makna. Ruang 

representasional merupakan ruang sebagai ruang hidup (lived) secara 
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langsung melalui gambar dan simbol terkait, tahap ini mengacu pada 

pengalaman-pengalaman manusia secara sadar maupun tidak selama berada 

di dalam ruang tersebut (Lefebvre, 1991: 39). Ruang representasional 

(representational spaces) merupakan ruang hidup (lived space) yang 

diperoleh melalui pengalaman hidup yang dialami masyarakat dalam praktik 

ruang sehari-hari. Ruang yang awalnya dipahami oleh masyarakat sebagai 

wilayah lingkungan tinggal kemudian berubah menjadi kampung wisata. 

Aktivitas masyarakat Kampung Jodipan kemudian berubah dan terbentuk 

berdasarkan pengalaman hidupnya berdasarkan ruang yang baru yaitu 

sebagai kampung wisata. 

Dengan peralihan ruang yang dialami masyarakat Kampung Jodipan 

selama setahun terakhir menimbulkan perubahan dalam pemenuhan 

kebutuhan keseharian masyarakat Kampung Jodipan. Pengetahuan 

masyarakat mengenai ruang berupa wilayah lingkungan tinggal beralih 

karena adanya aktivitas pariwisata menjadi kampung wisata. Pemahaman 

masyarakat mengenai ruang tinggalnya menjadi kampung wisata tidak jauh 

dari campur tangan perencana, yang memiliki wacana mengenai ruang yang 

dianggap lebih baik. Pemahaman masyarakat Kampung Jodipan terhadap 

ruang yang berupa wilayah lingkungan tinggal masyarakat beralih menjadi 

kampung wisata yang dipercaya menyediakan keuntungan lebih. 

Peran media sosial juga sangat berpengaruh terhadap tingginya jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke KWJ. Perkampungan dengan rumah yang 

bermandikan cat warna-warni dan gambar lukisan mural karya penduduk 
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asli menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena dianggap 

instagenic. Bukan hanya wisatawan domestik, wisatawan mancanegara pun 

tertarik untuk mengunjungi KWJ. Dengan tingginya jumlah wisatawan yang 

berkunjung menjadikan masyarakat lebih bersemangat dalam 

mengembangkan wilayah tinggalnya sebagai objek pariwisata dengan 

menyediakan properti-properti untuk berfoto. Hal tersebut kemudian 

menjadi pengetahuan baru mengenai ruang untuk masyarakat Kampung 

Jodipan yang berasal dari pengalaman tinggal di kampung wisata. 

Pengetahuan baru mengenai ruang tersebut merupakan ruang sebagai ruang 

hidup (lived) yang mengacu pada pengalaman masyarakat secara sadar 

ataupun tidak selama berada di dalam ruang yang merupakan ruang 

represetasional (representational spaces) menurut Lefebvre (1991, 39). 

Ruang dalam tahapan ini merupakan ruang diferensial (differential space) 

yang menonjolkan perbedaan dan kebebasan dari pengendalian (Ritzer, 

2012: 528). Ruang diferensial dalam Kampung Jodipan merupakan 

bercampurnya ruang absolut (absolute space) berupa bantaran sungai yang 

kemudian dibangun sebagai hunian untuk memenuhi kebutuhan tempat 

tinggal, dan ruang abstrak (abstract space) berupa kampung wisata yang 

dihasilkan dari modifikasi pihak intelektual dan CSR.  

5.2.4. Ruang dan Kepentingan Pemerintah 

Menurut Lefebvre (1991), dominasi kapitalisme di dunia barat 

sejajar dengan produksi ruang abstrak melalui fragmentasi sosial, 

homogenitas, dan hierarkisasi. Dalam analisisnya mengenai hubungan ruang 
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dan negara, Lefebvre menyatakan bahwa dalam periode kemunculannya, 

negara bergabung dalam ruang melalui hubungan yang secara terus-menerus 

berubah menjadi kompleksitas. Dalam hal ini ruang bukan hanya bagian 

dari kekuatan dan alat produksi, melainkan juga merupakan ranah konsumsi. 

Ruang sebagai dampak konsumsi kolektif, konsumsi ruang, atau ruang 

tersebut menjadi objek konsumsi yang didalamnya tumbuh kapitalisme. 

Dalam KWJ, lingkungan dikonsumsi melalui kunjungan wisatawan serta 

tumbuhnya ranah ekonomi pada masyarakat yang memanfaatkan momen 

tersebut. Hubungan mengenai sosio-spasial meliputi produksi baik sebagai 

produsen maupun produk, relasi dan objek, menolak mengurangi kelas atau 

urusan teritorial. 

Sejalan dengan elaborasi pemerintah sebagai ruang sosial dan 

konsumsi, pemerintah mengklaim KWJ sebagai destinasi wisata baru serta 

menjadi pilot project kampung wisata yang lain di Kota Malang, pemerintah 

memiliki peran penting dalam mengolah wacana ruang kota. Dalam hal ini 

pemerintah kota bekerjasama dengan pasar untuk menghasilkan ruang 

abstrak (abstract space). Identitas tematik yang dibawa oleh pemerintah 

kota pada kampung wisata dikontruksi secara terus menerus sehingga 

melekat dengan identitas kampung wisata. Wacana KWJ sebagai kampung 

wisata secara tegas masuk dalam ranah politik dan ekonomi pemerintah 

kota. Meskipun munculnya KWJ pada tahun 2016 dibawa oleh pihak 

intelekual yang bekerjasama dengan CSR Indana Paint, KWJ masuk dalam 

ranah kebijakan pemerintah kota. 
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Dalam hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Burawoy 

(1998), yaitu bagaimana kekuatan makro (macro forces) bekerja pada poses 

mikro (micro processes). Dengan extended case method secara tersirat 

menjelaskan orientasi politik dan ekonomi pemerintah sebagai kekuatan 

makro (macro forces) terhadap interaksi keseharian masyarakat yang 

merupakan proses mikro (micro processes). 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan mengenai produksi ruang sosial menjadi 

kampung wisata di Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan (KWJ), dapat 

disimpulkan bahwa perubahan fisik lingkungan tinggal masyarakat yang 

berubah menjadi kampung wisata memunculkan ruang representasional di 

masyarakat sebagai dampak representasi ruang yang dibawa oleh pihak 

intelektual serta pemerintah. Praktik spasial masyarakat Kampung Jodipan 

sebelum munculnya KWJ hanya sebatas melakukan kegiatan berkehidupan 

sehari-hari sewajarnya hidup di wilayah perkampungan kota dengan budaya 

kumuh yang melekat padanya. Dalam praktik spasial tersebut masyarakat 

melakukan realitas keseharian secara berulang-ulang hingga dapat dirasakan 

(perceived) oleh panca indera, dan kegiatan sehari-hari yang dirasakan 

(perceived) oleh masyarakat Kampung Jodipan tersebut merupakan realitas 

yang menghubungkan dengan materialitas ruang. Ruang dalam periode ini 

merupakan ruang absolut (absolute space), yaitu bantaran sungai yang 

kemudian dimodifikasi untuk menyediakan kebutuhan kolektif masyarakat 

sebagai tempat tinggal. 

Kemudian GuysPro dan CSR Indana Paint muncul membawa 

wacana mengenai ruang sebagai representasi ruang. Representasi ruang 

yang dibawa oleh GuysPro dan CSR Indana Paint merupakan pengertian 
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mengenai ruang yang dianggap ideal, yaitu lingkungan tinggal yang bersih 

dan indah akan menciptakan kenyamanan dalam berkehidupan sehari-hari. 

Dengan berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki GuysPro dan CSR 

Indana Paint tersebut, keduanya melakukan modifikasi Kampung Jodipan 

dengan atas persetujuan masyarakat setempat. Kemudian masyarakat 

mengidentifikasi pengetahuan atas ruang ideal tersebut sebagai sesuatu yang 

yang dipahami (conceived). Tidak disangka modifikasi kampung sebagai 

program CSR tersebut mendapatkan perhatian lebih dan mengundang 

pengunjung untuk datang. Melihat peluang itulah Pemerintah Kota 

kemudian mengeklaim Kampung Jodipan sebagai destinasi wisata baru di 

Kota Malang. Dalam hal ini ruang absolut menjadi ruang abstrak (abstract 

space) karena mendapatkan wacana dari pihak-pihak luar, yaitu GuysPro 

dan CSR Indana Paint yang memodifikasi serta Pemerintah Kota Malang 

yang mengeklaim sebagai destinasi wisata. 

Setelah munculnya ruang abstrak, masyarakat Kampung Jodipan 

tanpa sadar mendapatkan pengalaman baru sebagai ruang hidup (lived) 

karena berubahnya ruang slum area menjadi kampung wisata. Dalam 

pengalaman tersebut muncullah praktik ruang dan pengertian ruang yang 

baru sebagai dampak perubahan ruang sosial masyarakat, dan hal ini 

merupakan ruang reprsentasional. Ruang dalam periode ini masuk ke dalam 

ruang diferensial (differential space), yaitu bercampurnya ruang absolut 

berupa bantaran sungai yang dibentuk sebagai pemenuhan kebutuhan, serta 

ruang abstrak yang muncul karena modifikasi dan wacana pihak luar. 
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Melalui penelitian ini, diketahui bahwa pemerintah memiliki 

kepentingan terhadap ruang-ruang kota. Melihat kesuksesan KWJ sebagai 

destinasi wisata, pemerintah menjadikannya sebagai pilot project kampung 

wisata di Kota Malang. Dengan memodifikasi kampung kumuh yang 

diwacanakan akan digusur di Kota Malang menjadi kampung wisata. 

Modifikasi lebih dipilih daripada penggusuran karena dengan menjadi 

kampung wisata dianggap dapat meminimalisir konflik dengan masyarakat 

dan menumbuhkan use value serta surplus value bagi pemerintah. 

Sayangnya dalam memilih tema kampung wisata yang akan diterapkan pada 

suatu kampung dirasa kurang dipertimbangkan secara matang. 

6.2. Saran 

6.2.1. Saran Akademis 

Fokus penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti hanya terbatas 

pada produksi ruang sosial yang berupa slum area menjadi kampung wisata 

di KWJ yang didalami dengan teori The Production of Space Henri 

Lefebvre yang mengajukan triad konsep mengenai produksi ruang melalui 

relasi dan praktik sosial dengan analisis data extended case method Michael 

Burawoy.  Pada kenyataannya masih banyak masalah-masalah lain yang 

dapat diteliti dari perkembangan produksi ruang yang berupa slum area 

menjadi kampung wisata di KWJ, seperti misalnya masa kunjungan (life of 

stay) wisatawan yang datang dari luar Kota Malang atau mancanegara. 

Menilik ruang KWJ saat ini mendapatkan perhatian lebih dari para 

wisatawan untuk berkunjung dari berbagai wilayah untuk berkunjung, 
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sehingga Kota Malang tidak lagi hanya bermanfaat sebagai tempat singgah 

melainkan ada destinasi wisata yang dapat dikunjungi. Hal tersebut 

memungkinkan mempengaruhi masa kunjungan wisatawan di Kota Malang. 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat melengkapi kekurangan 

dari penelitian yang mendalami mengenai produksi ruang sosial slum area 

menjadi kampung wisata yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melihat 

perubahan kampung tersebut melalui sudut pandang lain yang lebih luas. 

6.2.2. Saran Praktis 

Melalui penelitian mengenai produksi ruang sosial slum area menjadi 

kampung wisata di KWJ yang telah diteliti oleh peneliti, peneliti ingin 

memberikan rekomendasi berdasarkan hasil temuan yang telah didapatkan. 

Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan (KWJ) saat ini telah menjadi salah 

satu destinasi wisata di Kota Malang yang dikelola oleh masyarakat 

setempat dan masih bekerja sama dengan CSR Indana Paint sebagai pihak 

sponsor cat selama 2 tahun. Dengan booming-nya wisata KWJ di media 

sosial, media cetak, bahkan media massa menyebabkan banyaknya 

wisatawan dari luar Kota Malang bahkan mancanegara yang ingin 

mengunjungi wisata KWJ. Bagi Pemerintah Kota Malang dan Disbudpar 

Kota Malang alangkah lebih baik apabila melakukan pelatihan-pelatihan 

ataupun pemberdayaan untuk masyarakat terlebih dahulu agar siap 

menghadapi perubahan menjadi objek wisata sebelum meresmikan sebagai 

destinasi wisata agar tidak mengalami cultural shock serta tidak 

mengganggu kehidupan sosial masyarakat setempat dalam pengelolaan dan 
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pengembangannya. Pada kenyataannya masyarakat melakukan pengelolaan 

dan pengembangan secara spontanitas setelah mengalami perubahan 

menjadi kampung wisata, masyarakat setempat kemudian dibantu oleh 

mahasiswa-mahasiswa dari beberapa universitas yang ada di Malang dengan 

melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan potensi sumber 

daya yang dimiliki KWJ.  
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