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ABSTRAK 

Dwisetyo Irfan Hanif, 2019 : Modal Sosial Masyarakat Dalam Meningkatkan Sektor 

Wisata di Kampung Setu Babakan (Studi Kasus di Kampung Cagar Budaya Jakarta 

Selatan). Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. 

 

Dosen Pembimbing : Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.si 

  

 Modal Sosial merupakan seperangkat hubungan horizontal antara individu-individu 

yang terdiri dari jaringan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan 

produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Untuk dapat 

memaksimalkan modal sosial masyarakat di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 

dibutuhkan 3 aspek penting yaitu: Jaringan Sosial, Kepercayaan, dan Norma Sosial. 

Peranan penting dalam menjalankan 3 aspek ini tergantung dari hubungan sosial 

diantara masyarakat dan pemerintah. Hal ini lah yang mendasari individu dengan 

individu lain maupun kelompok memiliki faktor pemicu untuk bekerjasama yaitu 

keseragaman dari identitas, budaya, dan kebiasaan yang dijalankan pada kesehariannya 

yang dapat dilihat dari teori modal sosial. Pada akhirnya modal sosial menarik karena  

jika secara kolektivitas dapat dilakukan nantinya akan menghasilkan nilai ekonomi 

bagi masyarakat Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Kawasan Perkampungan 

Budaya Betawi merupakan Kampung Cagar Budaya yang berlokasikan di Kelurahan 

Srengseng Sawah, Kota administrasi Jakarta Selatan. Selain itu kawasan ini dikelola 

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinaungi oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan dan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai 

instansi pelaksana teknis. Di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi terdapat 

berbagai wisata, seperti wisata budaya, wisata air, dan wisata argo. Dikarenakan lokasi 

wisata ini berada di Perkampungan mayoritas Betawi model pengelolaan yang 

dilakukan yaitu dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat di Kampung tersebut. 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori Modal Sosial milik Robert David Putnam. Hasil yang didapatkan melalui 

pembahasan penelitian menunjukan bahwa Modal Sosial masyarakat berdampak pada 

peningkatan sektor wisata di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Khususnya dari 

3 parameter yakni jaringan sosial yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik untuk 

menunjang kegiatan kebudayaan, selanjutnya kepercayaan antar masyarakat dan 

pemerintah daerah menjadi modal untuk saling bekerjasama dalam membangun 

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, dan norma sosial yang masih dijaga untuk 

mengatur kehidupan dan sebagai identitas masyarakat Betawi.  

 

 

Kata kunci : Modal Sosial, Peningkatan Sektor Wisata, Perkampungan Budaya Betawi, 

Unit Pengelola Kawasan Pekampungan Budaya Betawi 
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ABSTRACT 

 

Dwisetyo Irfan Hanif, 2019: Community Social Capital in Improving the Tourism 

Sector in Setu Babakan Village (Case Study in South Jakarta Cultural Heritage 

Village). Thesis of Government science, Faculty of Social and Political Science. 

 

Lecturer : Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.si 

 

Social Capital is a set of horizontal relationships between individuals consisting of 

social networks governed by norms that determine the productivity of a community 

group or community. To be able to maximize the social capital of the community in the 

Betawi Cultural Settlement Area, 3 important aspects are needed, namely: Social 

Networking, Trust, and Social Norms. The important role in carrying out these 3 

aspects depends on social relations between the community and the government. This 

is what underlies the individual with other individuals and groups that have a trigger 

factor for collaboration, namely the uniformity of identity, culture, and habits that are 

carried out on a daily basis which can be seen from the theory of social capital. In the 

end, social capital is interesting because if it is collectively carried out, it will produce 

economic value for the Betawi Cultural Village Community. The Betawi Cultural 

Village Area is a Cultural Heritage Village located in Srengseng Sawah Village, South 

Jakarta Administrative City. In addition, this area is managed by the DKI Jakarta 

Provincial Government, which is sheltered by the Tourism and Culture Office and the 

Betawi Cultural Settlement Area Management Unit as a technical implementing 

agency. In the Betawi Cultural Area there are various tours, such as cultural tourism, 

water tourism, and metered tourism. Because this tourist location is in the majority 

Betawi Village management model that is carried out by involving community 

participation in the Village. This research uses qualitative research methods with a 

type of case study research. While the theory used in this study is the theory of Social 

Capital owned by Robert David Putnam. The results obtained through discussion of 

research show that the social capital of the community has an impact on the 

improvement of the tourism sector in the Betawi Cultural Settlement Area. Particularly 

from the 3 parameters, the existing social network can be utilized properly to support 

cultural activities, then trust between the community and local government becomes 

capital to cooperate with each other in building the Betawi Cultural Settlement Area, 

and social norms are still maintained to regulate life and community identity Betawi. 

 

Keywords: Social Capital, Improvement in the Tourism Sector, Perkampungan Budaya 

Betawi, Perkampungan Budaya Betawi’s Area Management Unit 
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APBD :Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

BAMUS BETAWI :Badan Musyawarah Masyarakat Betawi merupakan 

organisasi masyarakat betawi 

Bazar :Pasar yang disengaja diselenggarakan untuk jangka 

waktu beberapa hari 

 

Budaya :Suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan 

dari generasi ke generasi 

Destinasi Wisata :Suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh seseorang 

pengunjung yang mana ia dapat tinggal dalam waktu 

tertentu 

DKI Jakarta :Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

FORUM JIBANG :Forum Pengkajian dan Pengembangan 

LKB :Lembaga Kebudayaan Betawi 

LMK :Lembaga Masyarakat Kelurahan 

Pariwisata :Suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau 

liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk 
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Pelestarian Budaya :Suatu upaya untuk mempertahankan kebiasaan-

kebiasaan atau hal yang dilakukan pada nenek moyang 

dulu 

Pergub :Peraturan Gubernur 
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RT :Rukun Tetangga 
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Setu Babakan :Danau Babakan 

SKPD :Satuan Kerja Perangkat Daerah 

UPK PBB :Unit Pengelola Kawasan Perkampungan  Budaya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Gagasan untuk membangun Kawasan Perkampungan Budaya Betawi di Setu 

Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi 

Jakarta Selatan, sudah dirintis sejak tahun 1991, oleh para tokoh masyarakat Betawi 

yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap pelestarian budaya Betawi. Beberapa 

alasan mendasar yang melatarbelakangi gagasan tersebut antara lain: 

1. Gagalnya konservasi Kampung Betawi di kawasan Condet, Jakarta Timur 

dan sekitarnya yang digagas di masa Gubernur Ali Sadikin, oleh berbagai 

sebab. 

2. Pentingnya menjaga sejarah perkembangan permukiman kota Jakarta dan 

budaya masyarakatnya. Seandainya tidak dilakukan konservasi pada saat 

ini, maka dikhawatirkan lima puluh tahun yang akan datang tidak ada lagi 

bentuk “Perkampungan Betawi Asli” yang merupakan cikal bakal kota 

Jakarta dan dengan sendirinya juga akan hilang “siklus budaya dan 

keseharian” masyarakat betawi yang merupakan cikal bakal masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kota Jakarta. Akhirnya Kota Jakarta tumbuh tanpa sejarah dan tidak dikenal 

asal-usulnya.1 

Banyak pihak mengatakan, inkonsistensi pemerintah dalam proses pencagaran 

Condet adalah penyebab utama kegagalan itu, di samping ketidak siapan 

penduduknya sendiri (orang Betawi Condet) untuk bertahan. Seperti yang 

dijelaskan oleh Yahya, Cici, dan Zen dalam buku Sejarah Perkampungan Budaya 

Betawi Setu Babaka dari rubrik Teraju, Republika, tentang beberapa alasan 

kegagalan proyek cagar budaya di Condet: 

1. Tidak adanya kekuatan hukum Pemda yang mampu menghambat dan 

menjaga Condet untuk tumbuh menjadi pemukiman Betawi yang khas. 

2. Pengucuran dana untuk rehabilitasi bangunan khas Betawi berjalan lamban. 

Tidak ada kontinuitas antara gubernur sebelumnya, Ali Sadikin, dan 

penerusnya, Suprapto, dalam memberikan dana rehabilitasi dan 

pemeliharaan kepada warga Condet. Hal ini diperparah lagi dengan tidak 

adanya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai pentingnya 

mempertahankan situs cagar budaya. 

3. Arus pertumbuhan jumlah penduduk di daerah Condet, khususnya 

Kelurahan Batu Ampar, sangat pesat karena derasnya arus pendatang. 

                                                             
1 Yahya Andi Saputra dan Cici A. Ilyas dan Zen Hae, Sejarah Perkampungan Budaya Betawi Setu 

Babakan “Demi Anak Cucu”, (Jakarta: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta 

Selatan), hal. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Tantangan dari warga Condet sendiri. Mereka menuntut SK gubernur itu 

segera saja dicabut. Masyarakat menilai bahwa aturan-aturan itu malah 

merampas kekhasan Condet.2 

Pada awalnya konservasi Perkampungan Budaya Betawi semata-

mata untuk dua (2) kepentingan utama; sejarah dan identitas. Sejarah 

perkembangan pembangunan kota Jakarta dan pelestarian identitas budaya 

masyarakat Betawi. 

Dalam perjalanannya kemudian, Kawasan Perkampungan Budaya 

Betawi menarik banyak perhatian masyarakat luas untuk dikunjungi dengan 

berbagai alasan: 

a. Sekadar ingin tahu ada apa di PBB (sight seeing) 

b. Ingin mendalami, mengkaji dan meneliti PBB (akademik) 

c. Ingin menikmati suasana PBB (leasure / wisata) 

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai suatu perkampungan yang 

asri di tengah gemerlap metropolitan, tentu saja dirasa aneh, unik, menarik dan 

membawa fantasi tersendiri bagi banyak orang. Sebagian orang tua terdorong untuk 

datang ke sana guna mengkonfirmasi pengalaman masa lalunya yang sudah hampir 

terlupakan tentang sebuah kampung yang asri lengkap dengan pepohonan yang ada 

di sana serta setu. Sebagian orang muda datang ke sana untuk mendapatkan relaxasi 

yang bersumber dari alam.3 

                                                             
2 Ibid, hal. 125-126. 
3 Op. Cit, hal. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jika dapat disimpulkan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi menarik 

untuk dibahas bagi Peneliti dikarenakan 3 alasan: 

1. Akademik 

2. Sejarah dan Budaya 

3. Identitas yang tidak luntur dari sebuah daerah 

Gambar 1.1 

 

Sumber: Arsip UPK PBB 

Kawasan Setu Babakan, Jakarta Selatan, pada mulanya adalah wilayah 

pinggiran yang penampilannya kurang-lebih sama dengan daerah pinggiran lainnya 

di Jakarta. Alamnya masih terpelihara, banyak tetumbuhan yang membuat kawasan 

itu menjadi sejuk dan nyaman ditinggali. Sementara penduduknya adalah sebagian 

besar masyarakat Betawi yang masih cukup kuat mempertahankan keaslian budaya 

mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengandalkan Setu Babakan dan 

Setu Mangga Bolong, masyarakat sekitar mendapatkan bukan hanya air untuk 

menumbuhkan padi, tanaman, dan pohon-pohon mereka, tapi juga berbagai jenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ikan dan kenikmatan mata memandangnya di samping mitos yang menakutkan 

tentang buaya penguasa setu tersebut. 

 Namun, dalam hal Setu Babakan kini, soalnya bukan hanya sumber 

kehidupan masyarakat Betawi di sekitarnya. Ini menyangkut politik identitas dan 

upaya bertahan dari gempuran modernisasi dan globalisasi. Begitulah, Setu 

Babakan telah dilihat sebagai wilayah yang masih memelihara keaslian budaya 

Betawi, ketika tempat-tempat lain di Jakarta hal tersebut sudah tidak ada lagi. 

Kampung-kampung orang Betawi telah digusur demi pembangunan metropolitan 

Jakarta. Kantong-kantong budaya Betawi ikut lenyap karenanya. Setu Babakan 

seperti membayar kembali kerinduan orang akan kawasan konservasi budaya 

Betawi yang sebelumnya ada di Condet, Jakarta Timur. Dari sebuah impian itu 

dimulai. Masyarakat Betawi merindukan kembali satu wilayah tempat identitas 

mereka tetap terjaga dari gempuran waktu, dari perkembangan kota Jakarta yang 

gila-gilaan.4 

 Seiring waktu berjalan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi semakin 

berkembang, kini Kawasan Perkampungan Budaya Betawi tidak hanya sebagai 

kawasan konservasi budaya Betawi tetapi sebagai sektor wisata yang ada di kota 

Jakarta. Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sendiri memiliki potensi yang 

besar bagi masyarakat Betawi dan kota Jakarta dikarenakan memiliki daya tarik 

tersendiri. Daya tarik itu meliputi terdapat wilayah yang luas dan dilengkapi oleh 

setu, aneka kebudayaan Betawi, dan kearifan lokal Betawi dalam berkehidupan 

                                                             
4 Ibid, hal. 13-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sehari-hari. Selain itu modal yang dimiliki Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 

dapat menumbuhkan produktifitas usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat 

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dalam meningkatkan pendapatannya. 

Perkampungan ini berlokasi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan 

Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Menurut 

informasi resmi dari Pemerintah DKI Jakarta, lokasi wisata dan Kampung Budaya 

Betawi Setu Babakan berdiri di atas lahan seluar 32 hektar. Selain perkampungan, 

sesuai dengan namanya, di sana juga terdapat danau buatan yang disebut Setu. Air 

Setu Babakan berasal dari Sungai Ciliwung. Pada perkampungan ini memiliki 

potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sektor perdagangan seperti yang pertama 

adanya Wisata Argo. Suasana di Setu Babakan masih asri dan alami, banyak 

ditemui pepohonan yang rindang dan pohon atau tanaman asli Betawi. Selain itu 

warga sekitar menggunakan Setu Babakan sebagai tempat pemancingan.  

Kemudian yang kedua terdapat wisata air, ada beberapa alternatif wisata air 

yang bisa dinikmati. Contohnya saja sepeda air berupa angsa dan perahu naga. Bagi 

wisatawan yang ingin menikmati pemandangan kampung dari air, tersedia tempat 

penyewaan sepeda air dan juga perahu naga. Selanjutnya yang ketiga terdapat 

Wisata Budaya, di kampung ini sering diadakan seni pertunjukan. Seni pertunjukan 

yang disuguhkan pun beragam seperti Tari Cokek, Tari Topeng, Tari Lenggang 

Nyai, dan Tari Narojeng. Selain tari-tarian terdapat pula seni kasidah, marawis, 

gambus, lenong, tanjidor, gambang kromong, silat, palang pintu serta ondel-ondel, 

kegiatan ini biasanya hanya dilakukan ketika weekend atau hari libur nasional. Di 

Setu Babakan terdapat tiga macam rumah khas Betawi yaitu rumah Betawi Gudang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



atau Kandang, rumah Betawi Kebaya atau Bapang, dan rumah Joglo yang hampir 

serupa dengan rumah khas Yogyakarta. Sesekali ketika sedang waktunya, 

pengunjung saat berkeliling kampung dapat menyaksikan beberapa prosesi adat 

Betawi yang masih dijalankan oleh mayoritas penduduk yang tinggal di 

perkampungan ini. Diantaranya prosesi pengantenan, sunat, pindah rumah, khatam 

Qur’an, dan nujuh bulan.  

Gambar 1.2 

Peta Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 

 

Sumber: Arsip UPK PBB 

Kemudian wisata selanjutnya ialah Wisata Agro, pada wisata ini pengunjung 

bisa melihat perkebunan, dan lahan pertanian milik warga. Pengunjung juga bisa 

melihat tanaman khas Betawi di pelataran rumah penduduk. Beberapa jenis buah 

yang ada disini adalah Belimbing, Rambutan, Kemuning, Buni, Jambu, Dukuh, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menteng, Gandaria, Mengkudu, Nam-Nam, Kecapi, Durian. Wisata yang terakhir 

ialah Wisata Kuliner, di Setu Babakan banyak warung yang menjual berbagai menu 

khas Betawi. Jajanan khas Betawi yang dijual dengan gerobak di sepanjang jalan 

ialah Kerak Telor, Ketupat Nyiksa, Ketupat Sayur, Arum Manis, Soto Betawi, Roti 

Buaya, Bir Pletok, Kue Apem, Toge Goreng, Dodol, dan Tape Uli. 

Selain itu menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 

Pasal 2 ayat a tentang tujuan dan prinsip yakni kepariwisataan diselenggarakan 

bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan produktifitas ekonomi daerah untuk 

menyejahterakan masyarakat.5 Sektor wisata juga dapat dimanfaatkan sebagai 

pemenuhan kebutuhan, seperti wawasan bagi pengunjung, kebutuhan jasmani 

maupun rohani, dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Dengan adanya sektor 

wisata akan banyak bermunculan peluang usaha dan kesempatan peningkatan 

penghasilan. Seperti yang ada di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dengan 

dikelola langsung oleh Pemerintah dan tokoh masyarakat dengan yang 

dilatarbelakangi dengan keinginan mempertahankan kebudayaan yang ada, pada 

akhirnya Setu Babakan berhasil menjadi sektor wisata baru di Jakarta. Dengan 

baiknya pengelolaan dan pengembangan yang ada kini Kawasan Perkampungan 

Budaya Betawi menjadi tempat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Terbukti 

dengan adanya pendapatan masyarakat melalui tarif parkir, pengrajin batik, 

souvenir, kulineran, dan lain-lain.  

                                                             
5 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keseriusan pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Provinsi DKI Jakarta yang langsung dilaksanakan secara teknis oleh Unit Pengelola 

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dalam hal peningkatan sektor wisata di 

Perkampungan Budaya Betawi sangat terlihat. Terlihat dari pengelolaan yang baik 

dan berkembangnya infrastruktur maupun fasilitas yang ada di wisata 

Perkampungan Budaya Betawi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah 

kunjungan wisatawan yang datang ke Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Data Pengunjung Tahun 2017 

No Bulan  Jumlah 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu Minggu 

1 Januari 3,166 994 858 513 402 1,123 24,095 31,151 

2 Februari 1,782 1,537 1,976 2,445 2,141 4,305 5,882 20,068 

3 Maret 2,148 2,837 2,916 2,896 2,110 4,654 7,001 24,562 

4 April 2,458 4,532 2,295 2,722 2,750 3,082 7,501 25,340 

5 Mei 8,585 3,897 2,239 2,371 4,134 1,593 4,712 27,531 

6 Juni 1,330 2,224 5,062 5,999 6,582 3,669 1,249 26,115 

7 Juli 1,313 913 572 1,262 5,617 16,906 22,655 49,238 

8 Agustus 5,087 1,408 2,117 1,846 2,245 1,570 2,651 16,924 

9 September 951 973 1,310 3,061 1,094 4,346 7,876 19,611 

10 Oktober 1,171 1,183 973 1,258 960 6,418 9,362 21,325 

11 November 1,048 983 1,378 1,201 1,187 7,849 9,370 23,016 

12 Desember 5,130 4,366 2,055 2,330 1,650 8,243 19,395 43,169 

 Jumlah 34,169 25,847 23,751 27,904 30,872 63,758 121,749 328,050 

 

Sumber: Arsip Satlak Pelayanan dan Informasi 

Tabel diatas merupakan rekapitulasi data pengunjung Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi tahun 2017 dari bulan Januari hingga Desember 

yang di rekap setiap hari. Hasil akhir dari jumlah pengunjung ialah 328.050 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.2 

Rekapitulasi Data Pengunjung Tahun 2018 

 

No Bulan  Jumlah 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu Minggu 

1 Januari 9.344 2.485 2.680 1.418 1.388 6.501 12.113 35.929 

2 Februari 1.374 1.809 1.677 1.545 1.985 5.594 11.304 25.288 

3 Maret 2.003 1.475 2.015 2.937 2.798 8.272 10.076 29.576 

4 April 3.429 2.331 2.463 2.136 2.734 7.161 17.008 37.262 

5 Mei 1.535 4.209 2.042 3.577 1.331 2.918 7.690 23.302 

6 Juni 4.781 8.147 9.779 3.592 4.714 12.114 18.793 61.920 

7 Juli         

8 Agustus         

9 September         

10 Oktober         

11 November         

12 Desember         

 Jumlah 22.466 20.456 20.656 15.205 14.950 42.560 76.984 213.277 

 

Sumber: Arsip Satlak Pelayanan dan Informasi 

Terbukti terhitung dari Bulan Januari hingga Juni Kawasan Perkampungan 

Budaya Betawi sudah kedatangan 213.277 pengunjung. Angka ini lebih tinggi dari 

tahun 2017 jika dihitung dari Bulan Januari hinggal Juni terdapat 154.767 

pengunjung. Dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan sekitar 58.510 pengunjung 

di tahun 2018 terhitung dari bulan januari hingga juni. Hal ini tentu didasari oleh 

semakin baik nya prasarana dan sarana yang ada dan pelayanan yang baik dari Unit 

Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. 

Peneliti mengambil tempat Kampung Setu Babakan beralasan bahwa kampung 

ini satu-satunya yang sudah diresmikan sebagai kampung Cagar Budaya Betawi 

melalui SK Gubernur Nomor 92 Tahun 2000 yang berlokasikan di Jakarta Selatan. 

Di sini yang menjadi menarik ialah bagaimana penduduk asli betawi yakni dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



konteks warga Kampung Setu Babakan yang mempertahankan budayanya di tanah 

kelahiran Jakarta dan disitu modal sosial dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

pendapatan daerah itu sendiri dalam sektor wisata. 

Dengan dapat memanfaatkan modal sosial yang dimiliki dalam Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi seperti yang dijelaskan oleh Putnam terdapat 3 

parameter yakni kepercayaan, jaringan, dan norma. 3 parameter itu yang akan 

digunakan oleh Peneliti dalam menganalisis dan mengkaji modal sosial masyarakat 

Perkampungan Budaya Betawi dalam meningkatkan sektor wisata. Hal ini menjadi 

penting untuk dikaji karena dengan maksimalnya modal sosial yang dimanfaatkan 

dalam pengelolaan dan pengembangan sektor wisata akan berdampak baik bagi 

kesejahteraan masyarakat sekitar maupun kota Jakarta dan budaya Betawi dapat 

dilestarikan. 

Modal sosial yang merupakan konsep untuk mengukur seberapa besar suatu 

hubungan dalam lingkungan masyarakat, kelompok atau organisasi dalam 

masyarakat. Modal sosial lebih menekankan pada potensi setiap individu, 

kelompok maupun organisasi yang dilihat melalui suatu jaringan, norma, nilai dan 

kepercayaan antar sesama individu maupun kelompok.6 Melihat hubungan-

hubungan yang terjalin setiap individu atau kelompok yang terkait dalam proses 

perkembangan wisata yang ada di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, baik 

yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi menjunjung kebersamaan antar para pelaku usaha, 

                                                             
6 Jhon Field. “Modal Sosial”. Bantul: Kreasi Wacana. 2003. Hal. 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



budaya, membentuk rasa kerjasama dan saling berkoordinasi. Hal ini lah yang 

mendasari individu dengan individu lain maupun kelompok memiliki faktor pemicu 

untuk bekerjasama yaitu keseragaman dari identitas, budaya, dan kebiasaan yang 

dijalankan pada kesehariannya. Modal sosial yang dimiliki secara kolektivitas 

nantinya akan menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi. Dengan kata lain modal sosial menjadi penting 

untuk peningkatan sektor wisata yang ada di Kawasan Perkampungan Budaya 

Betawi. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana modal sosial masyarakat dalam meningkatkan sektor wisata di 

Kampung Setu  Babakan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk menjelaskan bagaimana modal sosial masyarakat dalam 

meningkatkan sektor wisata di Kampung Setu  Babakan 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapt menjadi referensi 

atau masukan bagi penelitian selanjutnya mengenai modal sosial 

masyarakat 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah 

Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan sektor wisata di Kampung 

Setu Babakan Jakarta Selatan, demi meingkatkan pendapatan daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab dua ini berisi tiga subbab yang terdiri dari Pertama, Penelitian 

Terdahulu. Subbab ini berisi penelitian - penelitian yang sebelumnya telah 

dilakukan dan ditulis. Penelitian terdahulu ini juga menjadi alat bagi Peneliti untuk 

menambah wawasan seputar penelitian terkait pembahasan yang akan Peneliti tulis 

serta menjadi rujukan bagi Peneliti untuk mencari pembeda antara penelitian yang 

Peneliti lakukan dengan penelitian – penelitian yang pernah ada. Kemudian, Kedua 

yaitu Kerangka Konseptual. Subbab ini berisi tentang teori maupun konsep – 

konsep yang menjadi alat bagi Peneliti untuk menganalisis topik yang Peneliti teliti. 

Ketiga, Alur Pikir Penelitian. Subbab ini berisi flowchart jalannya alur penelitian 

yang memudahkan Peneliti saat melakukan penelitian agar Peneliti tetap fokus pada 

alur penelitian tersebut. Tidak hanya itu, Alur Pikir yang digunakan Peneliti ini juga 

sebagai pemudah bagi pembaca untuk memahami persoalan dan hasil dari 

penelitian ini. 

2.1 Literatur Review 

 

Sebuah penelitian lebih menarik ketika memiliki sesuatu keunikan atau 

mempunyai hal yang menjadi pembeda dari penelitian yang telah dilakukan. 

Literatur yang membahas mengenai modal sosial tentunya sudah banyak tersedia, 

namun saya mengambil beberapa contoh penelitian yang sudah dilakukan 

diantaranya yang pertama ialah milik Irawan Marhalim pada tahun 2015 yang 

membahas “STRATEGI PENGUATAN MODAL SOSIAL KELOMPOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PADA PROGRAM COMMUNITY 

DEVELOPMENT PT. NEWMONT NUSA TENGGARA” Dimana pada penelitian 

ini menunjukkan bahwa (1) implementasi program comdev PT. NNT merupakan 

bagian dari CSR .Bentuk komitmen perusahaan dimaksudkan untuk membangun 

kualitas kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan lisensi sosial dari masyarakat; 

(2) program KSM di Desa Benete telah berlangsung sejak tahun 2009. Empat KSM 

yang terbentuk belum memenuhi prinsip pemberdayaan. Proses perencanaan 

dilakukan oleh pendamping dan perusahaan, sumberdaya modal financial 

bersumber dari perusahaan, sehingga ada ketergantungan kelompok terhadap 

perusahaan; (3) realisasi program CSR secara langsung memberikan sumbangan 

terhadap modal sosial masyarakat. 

 Pengaruh tersebut membentuk modal sosial yang berbeda untuk empat KSM, 

yaitu: KSM Dermaga Biru memiliki modal sosial rendah, KSM Harmoni dan Ai 

Panan memiliki tren modal sosial yang menurun dan KSM Maris Gama memiliki 

modal sosial yang relatif baik; (4) strategi penguatan modal sosial diarahkan dari 

modal sosial yang lemah menuju modal sosial yang tinggi. Kondisi modal sosial 

yang tinggi diindikasikan dengan KSM memiliki norma dan kepercayaan yang 

tinggi dan jaringan yang baik. Penguatan modal sosial dilakukan dengan 

memperhatikan stok modal sosial komunitas, mendorong KSM memenuhi prinsip-

prinsip pemberdayaan, menyusun aturan yang jelas secara partisipatif, melakukan 

evaluasi program secara partisipatif, penguatan kapasitas, penegakan prosedur, 

advokasi dan membangun kerjasama antara KSM dan mitra lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kemudian pada literatur yang kedua yakni “Peran Modal Sosial Dalam 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten 

Wonosobo” oleh Budhi Cahyono dan Ardian Adhiatma. Pada penelitiannya mereka 

membahas untuk mengoptimalkan peran modal sosial di pedesaan perlu adanya 

dukungan dari berbagai pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai 

kepercayaan dalam modal sosial sangat dominan sebagai dasar bagi masyarakat 

pedesaan untuk dijadikan modal dalam peningkatan fungsi yang lain, seperti 

peningkatan respek dan keuntungan bersama. Permasalahan dalam optimalisasi 

modal sosial menyangkut masalah alam, masalah sumber daya manusia, dan 

masalah manajemen. Sementara itu untuk mengoptimalkan peran modal sosial di 

pedesaan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, seiring dengan tuntutan 

masyarakat pedesaan terkait dengan pentingnya program pendampingan untuk 

meningkatkan kompetensi masyarakat pedesaan dengan meningkatkan ketrampilan 

bertani, dan meningkatkan diversivikasi pertanian. Selain itu juga perlunya 

dukungan kepemimpinan transformasional untuk meningkatkan optimalisasi peran 

modal sosial. 

Adapun literatur ketiga oleh Muthmainnah yang berjudul “Modal Sosial Pada 

Kelompok Peternak Sapi Potong di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja 

Kabupaten Barru  (Studi Kasus: Pada Kawasan Program Sentra Peternakan 

Rakyat/SPR)” Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan kegiatan 

kelompok peternak sapi potong pada kawasan program Sentra Peternakan 

Rakyat/SPR; (2) mengetahui  modal sosial pada kelompok peternak sapi potong di 

Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dilihat dari aspek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kepercayaan (Trust), Jaringan (Network), Hubungan Timbal Balik (Reciprocity) 

dan Norma (Norms). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari – Maret 2017 

di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survey dan studi 

kasus dengan jenis data penelitian kualitatif yang akan dikuantitatifkan berdasarkan 

skala pengukuran likert. Populasi penelitian sebanyak 179 orang kemudian 

dilakukan pengambilan sampel sebanyak 64 responden menggunakan rumus 

Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan bantuan kuisioner. 

Analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif secara tabel distribusi 

frekuensi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pada 

kelompok peternak sapi potong di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja 

Kabupaten Barru pada kawasan program Sentra Peternakan Rakyat/SPR belum 

dilaksanakan secara baik dalam pencapaian tujuan kelompok dan modal sosial yang 

dilihat dari aspek kepercayaan, jaringan, hubungan timbal balik dan norma belum 

dimanfaatkan secara optimal sehingga kelompok belum mencapai tujuan bersama 

guna untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. 

Selanjutnya dari literatur yang keempat yakni Meri Nurami yang  berjudul 

“Peran Modal Sosial Pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Usaha 

Daur Ulang di Desa Kedungwonokerto Kecamatan Prambon Sidoarjo). Penelitian 

ini berisikan tentang pemberdayaan yang dilakukan langsung dari bawah. Peran 

modal sosial yang sangat mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat Desa 

Kedungwaru, terutama antar pelaku usaha daur ulang. Menjalin hubungan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



antar sesama pelaku dan jaringan distribusi maupun pemasok. Metode penelitian 

yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomelogis. 

Selanjutnya dari literatur yang kelima oleh Nafiqoh yang berjudul “Modal 

Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Dalam pembahasannya 

melihat proses pemberdayaan melalui modal sosial yang ada. Pemberdayaan 

masyarakat berkembang melalui modal sosial yang terjadi. Kini wilayah tersebut 

sering diadakan sosialisasi, bantuan-bantuan sebagai bentuk pemberdayaan 

masyarakat setempat sehingga memudahkan pelaku ternak setempat. Metode 

penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. 

Dari kelima literatur yang ada, memuat pembahasan utama yakni Modal sosial,  

Namun dalam mencapainya ada yang berangkat dari Program CSR perusahaan,  

lalu program yang dibuat oleh pemerintah setempat. Penguatan atau pemanfaatan 

modal sosial dirasa sangat penting umtuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

maka dari itu fokus pada penelitian kali ini adalah Modal Sosial Masyarakat Dalam 

Meningkatkan Sektor Wisata Di Kampung Setu Babakan (Studi Kasus Di 

Kampung Cagar Budaya Jakarta Selatan). Dengan melihat potensi yang ada pada 

wilayah penelitian , sangat memungkinkan untuk melakukan kegiatan ekonomi dan 

pelestarian budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Hasil Penelitian Titik Pembeda 

1 Strategi Penguatan 

Modal Sosial 

Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) 

Pada Program 

Community 

Development PT. 

Newmont Nusa 

Tenggara 

 

Oleh Irawan Marhalim 

Kondisi modal sosial 

yang tinggi diindikasikan 

dengan KSM memiliki 

norma dan kepercayaan 

yang tinggi dan jaringan 

yang baik. Penguatan 

modal sosial dilakukan 

dengan memperhatikan 

stok modal sosial 

komunitas, mendorong 

KSM memenuhi prinsip-

prinsip pemberdayaan, 

menyusun aturan yang jelas 

secara partisipatif, 

melakukan evaluasi 

program secara partisipatif, 

penguatan kapasitas, 

penegakan prosedur, 

advokasidan membangun 

kerjasama antara KSM dan 

mitra lainnya. 

Penelitian tersebut 

fokus untuk 

mendeskripsikan 

bagaimana strategi 

penguatan modal 

sosial KSM pada 

sebuah program 

dari CSR 

persusahaan.  

Sedangkan, 

penelitian yang 

akan dibuat oleh 

peneliti fokus 

terhadap modal 

sosial masyarakat 

PBB dalam 

meningkatkan 

sektor wisata  

2 Peran Modal Sosial 

Dalam Peningkatan 

Kesejahteraan 

Masyarakat Petani 

Tembakau Di 

Kabupaten Wonosobo  

  

Oleh Budhi Cahyono 

dan Ardian Adhiatma 

Untuk mengoptimalkan 

peran modal sosial di 

pedesaan perlu adanya 

dukungan dari berbagai 

pihak, seiring dengan 

tuntutan masyarakat 

pedesaan terkait dengan 

pentingnya program 

pendampingan untuk 

meningkatkan kompetensi 

masyarakat pedesaan 

dengan meningkatkan 

ketrampilan bertani, dan 

meningkatkan diversivikasi 

pertanian 

Penelitian tersebut 

fokus 

mendeskripsikan 

bagaimana peran 

modal sosial 

dalam 

peningkatan 

kesejahteraan 

masyarakat petani 

tembakau.  

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dibuat tidak 

hanya berfokus 

pada modal sosial 

dimanfaatkan 

untuk kepentingan 

ekonomi saja 

melainkan juga 

wisata dan budaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Modal Sosial Pada 

Kelompok Peternak 

Sapi Potong di Desa 

Mattirowalie 

Kecamatan Tanete 

Riaja Kabupaten Barru  

(Studi Kasus: Pada 

Kawasan Program 

Sentra Peternakan 

Rakyat/SPR) 

 

Oleh Muthmainnah 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pelaksanaan kegiatan pada 

kelompok peternak sapi 

potong di Desa 

Mattirowalie Kecamatan 

Tanete Riaja Kabupaten 

Barru pada kawasan 

program Sentra Peternakan 

Rakyat/SPR belum 

dilaksanakan secara baik 

dalam pencapaian tujuan 

kelompok dan modal sosial 

yang dilihat dari aspek 

kepercayaan, jaringan, 

hubungan timbal balik dan 

norma belum dimanfaatkan 

secara optimal sehingga 

kelompok belum mencapai 

tujuan bersama guna untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan anggota. 

 

Penelitian tersebut 

menggunakan data 

dengan jenis 

penelitian 

kuantitatif. 

Sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

menggunakan data 

jenis penelitian 

kualitatif, itu 

merupakan 

pembeda yang 

sangat mendasar. 

4 Peran Modal Sosial 

Pada Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat 

(Studi Pada Usaha 

Daur Ulang di Desa 

Kedungwonokerto 

Kecamatan Prambon 

Sidoarjo) 

 

Oleh Meri Nurami 

 

 Penelitian ini berisikan 

tentang pemberdayaan yang 

dilakukan langsung dari 

bawah. Peran modal sosial 

yang sangat mempengaruhi 

proses pemberdayaan 

masyarakat Desa 

Kedungwaru, terutama 

antar pelaku usaha daur 

ulang. Menjalin hubungan 

baik antar sesama pelaku 

dan jaringan distribusi 

maupun pemasok. Metode 

penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif dengan 

pendekatan fenomelogis. 

 

Disini yang 

menjadi perbedaan 

ialah lokasi 

penelitian. Selain 

itu penelitian ini 

berfokus pada 

pemberdayaan 

masyarakat. 

5 Modal Sosial dalam 

Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat 

 

Oleh Nafiqoh 

Dalam pembahasannya 

melihat proses 

pemberdayaan melalui 

modal sosial yang ada. 

Pemberdayaan masyarakat 

berkembang melalui modal 

Yang menjadi 

pembeda ialah 

lokasi penelitian, 

yang mana peneliti 

melakukan 

penelitian di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sosial yang terjadi. Kini 

wilayah tersebut sering 

diadakan sosialisasi, 

bantuan-bantuan sebagai 

bentuk pemberdayaan 

masyarakat setempat 

sehingga memudahkan 

pelaku ternak setempat. 

Metode penelitian yang 

digunakan ialah kualitatif 

deskriptif. 

Kampung Setu 

Babakan Jakarta 

Selatan. 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019 

2.2 Kerangka Teori 

 

2.2.1 Teori Modal Sosial 

 

Banyak definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait modal sosial. Hal 

yang menjadi perbedaan dalam definisi tersebut tergantung dari objek riset dan 

tentu paradigma yang dibawakan dalam suatu riset. Berikut ulasan teori-teori modal 

sosial menurut beberapa ahli, yaitu: 

Piere Bourdieu, seorang sosiolog asal Perancis, memiliki dua warna definisi 

modal sosial. Definisi pertama (era 70-an dan 80-an) hanya melihat pada segmen 

individu (individual’s social capital), dan definisi kedua (era 90-an) sudah melihat 

dua segmen sekaligus, yaitu individual’s social capital dan community social 

capital. Pada tahun 1973, Bourdieu menyatakan tentang modal sosial sebagai: 

Social capital is a capital of social relationships which will provide, if necessary, 

useful ‘supports‘ a capital of honourability and respectability which is often 

indispensable if one desires to attract clients in socially important positions, and 

which may serve as currency, for instance in a political career (Modal sosial ada 

modal hubungan sosial yang akan menyediakan hal-hal yang mampu mendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



saat dibutuhkan: sebuah modal yang mampu menghargai dan mampu diharapkan, 

dimana ia sering sangat dibutuhkan jika seseorang ingin menarik klien di dalam 

posisi penting secara sosial dan yang bisa melayani secara langsung dalam karir 

politik).1 

 Piere Bourdieu pada tahun 1986 mengatakan: Social capital is an attribute 

of an individual in a social context. One can acquire social capital through 

purposeful actions and can transform that capital into conventional economic 

gains. The ability to do so, however, depends on the nature of the social obligations, 

connections, and networks available to you (Modal sosial adalah atribut individu 

dalam konteks sosial. Seseorang bisa mendapatkan modal sosial melalui aksi-aksi 

yang berguna dan dapat mentransformasikannya ke dalam segmen ekonomi 

konvensional. Kemampuan tersebut, bagaimanapun juga, tergantung pada sifat dari 

kewajiban sosial, hubungan, dan jejaring yang kau bisa lakukan).  

Dua definisi Bourdieu pada tahun 70-an dan 80-an ini menekankan modal sosial 

pada peran individu, yaitu bahwa modal sosial itu adanya adalah di dalam diri 

individu, di dalam kontrol masing-masing orang per orang (individual social 

capital). Definisi tersebut belum atau tidak menyentuh elemen komunitas. Padahal 

pada kenyataannya, ada modal sosial yang memang benar-benar dalam bingkai 

kebersamaan (community social capital).2 

                                                             
1 John Field, Social Capital, Roudledge, Canada, USA, 2008, hal. 17 
2 Rhonda Phillip and Robert H. Pittman, an Introduction to Community Development, Roudledge, 

Canada, USA, 2009, hal 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menurut Fukuyama modal sosial adalah kemampuan para individu dalam 

beraktivitas secara tepat untuk mencapai tujuan bersama di dalam komunitas atau 

organisasi. Kata modal manusia banyak digunakan di kalangan ekonom zaman 

sekarang, modal tidak selalu identik hanya dengan tanah, peralatan, mesin, akan 

tetapi manusia karena memiliki pengetahuan dan ketrampilan adalah termasuk di 

dalamnya, maka modal sosial ataupun kemampuan untuk beraktivitas dalam bagian 

yang saling terkait dengan orang lain adalah ketrampilan terpenting manusia, maka 

tidak akan berhasil pemberdayaan masyarakat jika tidak ada kepercayaan, tidak ada 

penghargaan dan amanah/kejujuran.3 

Di waktu yang lain, Francis Fukuyama mengatakan: 

While social capital has been given a number of different definitions, 

most of them refer to manisfestations of social capital rather than to 

social capital itself. The definition I use in this paper is social capital 

is an instantiated informal norm that promotes cooperation between 

two or more individuals. The norm that constitute social capital can 

range from a norm of reciprocity between two friends, all the way to 

complex and elaboretely articulated doctrines like Christianity of 

Confusianism. Theses norms most be instantiated in an actual 

human relationship: the norm of reciprocity exist in potentia in my 

dealing with all people, but is actualized in my dealing with my 

friends, at all epiphenomenal, arising because of social capital but 

not constituting social capital it self.  

(Ketika modal sosial telah didefinisikan dalam beragam 

definisi, mayoritas definisi tersebut hanya mengupas 

manifestasi/perwujudannya dan bukan pada kata modal sosial itu 

sendiri. Definisi yang saya pakai pada makalah ini adalah modal 

sosial sebagai norma informal yang mendorong terjadinya 

                                                             
3 Francis Fukuyama. 1996. Trust: The Social Vertues and the Creation of Prosperity. Jurnal Ilmiah 

Dunia. Volume IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kerjasama diantara dua orang atau lebih. Norma yang mengatur 

modal sosial bisa berasal dari norma resiprositas (hubungan 

timbalbalik) diantara dua teman, yang berasal dari ajaran agama, 

misalnya Kristen dan Konghucu. Norma-norma yang demikian 

harus diwujudkan dalam hubungan antar manusia secara nyata: 

norma hubungan timbal-balik selalu ada dan potensial untuk bisa 

diwujudkan dalam hubungan dengan semua orang, tetapi itu saya 

wujudkan dalam hubunganku dengan temanku saja. Fakta sosial ini 

selalu ada dan terus meningkat karena adanya modal sosial dan 

bukan karena aturan/konstitusi modal sosial itu sendiri).4 

 Robert D. Putnam, seorang ahli Ilmu Politik asal Amerika 

mendefinisikan modal sosial sebagai: features of social organisation, such 

as trust, norms, and networks, than can improve the efficiency of society by 

facilitating coordinated actions (Sesuatu karakteristik yang ada di dalam 

organisasi sosial, semisal kepercayaan, norma, dan jejaring yang bisa 

memperbaiki efisiensi masyarakat melalui memfasilitasi aksi-aksi yang 

terkoordinasikan).5 

 Putnam menganggap modal sosial sebagai perangkat hubungan 

horizontal antara orang-orang. Maksudnya modal sosial terdiri dari 

“networks of civic engagements” jaringan keterikatan sosial yang diatur 

oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok 

                                                             
4 Francis Fukuyama. Social Capital and Civil Society. IMF Working Paper. 2000. hal. 3. 
5 John Field, op. cit. hal 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



masyarakat atau komunitas. Jadi, menurut Putnam, ada dua hal yang 

merupakan asumsi dasar dari konsep modal sosial, yakni adanya jaringan 

hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan keduanya saling 

mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi bagi orang-

orang yang termasuk dalam jaringan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitiannya yang dilaporkan dalam buku 

tersebut Putnam menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma 

dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan 

ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi 

terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting 

bagi Putnam untuk mengatakan demikian. Pertama adanya jaringan sosial 

memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat 

menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. 

Kedua, kepercayaan (trust) memiliki implikasi positif dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan 

orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (mutual trust) dalam suatu 

jaringan  sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk 

saling membantu. Ketiga keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada 

waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi 

keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh Putnam 

mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan 

memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat.6 

1.3 Kerangka Pikir 

Bagan 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019 

                                                             
6Rusydi Syahra. 2003.  Jurnal Masyarakat dan Budaya. Volume 5. No. 1 

Masyarakat 

Modal Sosial 

Kepercayaan Norma Sosial Jaringan Sosial 

Kepercayaan terjalin 

diantara masyarakat 

Betawi dan pengelola 

kawasan PBB dalan 

peningkatan sektor wisata. 

Adanya norma yang berlaku 

yakni norma yang dianut oleh 

masyarakat Betawi dalam 

menjalani kehidupan sehari-

hari 

Jaringan sosial yang 

terdapat di kawasan PBB 

terbangun dengan baik 

yang berdampak pada 

kesejahteraan 

masyarakat sekitar yang 

dibantu oleh pemerintah 

dan pihak swasta 

Peningkatan Sektor Wisata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang menggunakan latar alamiah untuk menjelaskan suatu peristiwa atau fenomena 

dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Pandangan lain menurut Erickson, 

penelian kualitatif adalah penelitian yang berupaya untuk menemukan dan 

menjelaskan suatu proses kegiatan dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan 

yang dilakukan terhadap kehidupan mereka1. Pendapat lain, penelitian kualitatif 

merupakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku. Kualitatif berarti sesuatu 

yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dalam suatu 

fakta.  

Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui 

linguistik, bahasa atau kata-kata. Sementara itu menurut Connole, Dkk, batasan 

penelitian kualitatif adalah fokus pada kegiatan untuk mengidentifikasi, 

mendokumentasi dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-

gejala nilai, makna, keyakinan, pildran dan karakteristik umum seseorang atau 

kelompok masyarakat tentang peristiwa kehidupan.2 

                                                             
1 Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018.  Metodologi Penelitian Kualititatif. Sukabumi : Jejak. 

Hal 7 
2 Muh. Fitrah dan Lutfiyah. 2017. Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan 

Studi Kasus. Sukabumi : Jejak. Hal 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan jenis pendekatan 

penelitian studi kasus yang digunakan untuk memahami suatu isu atau 

permasalahan dengan menggunakan suatu kasus, yang dimaksud dengan kasus di 

sini dapat berupa suatu kejadian, proses, kegiatan, program, ataupun satu atau 

beberapa orang. Alasan digunakannya penelitian studi kasus ini karena peneliti 

hanya berfokus pada modal sosial masyarakat dalam meningkatkan sektor wisata 

kampung setu babakan terhadap  kampung cagar budaya. 

3.2 Lokasi Penelitian  

 

Lokasi penelitian ini berada di Kampung Setu Babakan, Jalan Mohammad 

Kahfi II , Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena Kampung Setu Babakan tersebut 

terletak di Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan merupakan 

satu-satunya kampung yang sudah diresmikan sebagai Kampung Cagar Budaya. 

3.3 Teknik Penentuan Informan  

Teknik penentuan informan merupakan hal penting bagi penelitian. Hal ini 

dikarenakan melalui informan peneliti akan mendapatkan informasi terkait dengan 

topik yang dibahas. Informasi dari informan ini akan menjadi alat bagi peneliti 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini 

didasarkan pada kriteria: (1) subjek cukup lama dan intensif menyatu dengan medan 

aktivitas yang menjadi sasaran penelitian, (2) subjek masih aktif terlibat di 

lingkungan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian, (3) subjek mempunyai waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



untuk diminta informasioleh peneliti, dan (4) subjek tidak mengemas informasi, 

tetapi relatif memberikan informasi yang sebenarnya. Berdasarkan kriteria tersebut 

dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memilih informan secara 

purposif. Teknik purposif sampling digunakan untuk mengarahkan pengumpulan 

data sesuai dengan kebutuhan melalui penseleksian dan pemilihan informan yang 

benar-benar menguasai informasi permasalahan secara mendalam serta dapat 

dipercaya untuk menjadi sumber data.  

Purposif sampling memberikan kebebasan peneliti untuk menentukan informan 

yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Sampling yng dimaksud bukanlah 

sampling yang mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi dan 

kedalaman informasi. Data diperoleh melalui pengamatan dan peneliti berusaha 

mengadakan pendekatan melalui pergaulan dengan informan dengan suasana tidak 

formal. Jenis data yang dikaji penelitian ini dibatasi pada yang berhubungan dengan 

fokus penelitian.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam, 

observasi partisipan, dan studi dokumentasi.  

3.4.1 Wawancara 

 

Wawancara merupakan instrumen yang penting dalam proses pengumpulan 

data yang melibatkan manusia sebagai pelaku ataupun aktor terhadap fenomena 

yang diteliti. Maka selanjutnya, wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dengan para informan yang terlibat langsung dalam fokus penelitian yaitu mengenai 

relasi institusi formal dan informal dalam hal pengelolaan Kawasan Perkampungan 

Budaya Betawi. Para informan akan terdiri dari pihak Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, pihak Unit Pengelola Kawasan Perkampungan 

Budaya Betawi, dan masyarakat lokal di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. 

Berikut merupakan tabel daftar informan dalam penelitian yang telah dilakukan : 

Tabel 3.1 

Daftar Informan 

No. Nama Jabatan 

1. Jehezekiel TJ Ziliwu Kepala Seksi Regulasi, Bidang 

Informasi dan Pengembangan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan 

Provinsi DKI Jakarta 

2. Eris P Staf Seksi Pengembangan Produk, 

Bidang Informasi dan 

Pengembangan Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Provinsin DKI 

Jakarta 

3. Syaiful Amri Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 

Unit Pengelola Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi 

4. Indra Sutisna Sekretaris Forum Pengkajian dan 

Pengembangan Perkampungan 

Budaya Betawi 

5. Sadeli Ketua RT 09/ Pengelola wisata air 

6. Novi Maria Koordinator Pedagang Bantaran 

Barat 

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2019 

 

3.4.2 Observasi 

 

Observasi dilakukan dengan tujuan agar bisa mengamati secara langsung 

objek yang menjadi perhatian dan fokus dari peneliti. Observasi menjadi penting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dikarenakan melalui observasi maka peneliti bisa lebih mengetahui dan mengerti 

mengenai kondisi lapangan serta objek yang menjadi fokus penelitian. Data 

observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, serta 

keseluruhan interaksi antar manusia.3 

3.4.3 Dokumentasi 

 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Maka tujuan dari teknik 

dokumentasi adalah untuk melengkapi segala yang berhubungan dengan data dalam 

penelitian. Dokumen-dokumen tersebut tentunya dokumen yang berhubungan 

dengan fokus penelitian Peneliti. Seperti dokumen RPJMD, RKPD, Renstra Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Rinduk Pariwisata, dan lain-lain. 

3.5 Teknik Analisis Data  

   

Dalam penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti berusaha untuk menganalisis 

data yang telah terkumpul melalui berbagai metode pengumpulan data yang 

digunakan. Teknik analisis data yang kemudian digunakan oleh peneliti yaitu teknik 

analisis data dengan model interaktif. Hal ini serupa dengan yang dijelaskan oleh 

Huberman dan Miles mengenai teknik analisis data model interaktif yang terdiri 

atas: (1) Pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data dan (4) penarikan 

kesimpulan. Berikut adalah penjelasan model interaktif yang digunakan menurut 

Huberman dan Miles4: 

                                                             
3 J. R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Grasindo. 2013.  Hlm 112. 
4 Haris Herdiansyah. Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilu-Ilmu Sosial, Jakarta: Salemba 

Humanika. 2010. Hlm 164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data adalah tahap yang dilakukan oleh peneliti sejak pra-

penelitian untuk mencari dapat data pembanding atau penunjang lainnya. Bisa 

dikatakan bahwa pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 

observasi, dokumentasi, dan wawancara (interview) dengan memberikan batasan-

batasan atau ketentuan-ketentuan pada pengumpulan data yang menjadi fokus dari 

penelitian serta pendalaman data pada proses pengumpulan data selanjutnya. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pengelohan data. Pengelohan data dilakukan 

guna menjadikan data mentah sebagai sebuah data yang sah dalam penelitian 

dengan melakukan proses penggabungan dan penyeragaman akan segala bentuk 

data yang diperoleh dan digunakan dalam bentuk tulisan yang selanjutnya akan 

dianalisis. Proses atau tahap ini bisa dilakukan oleh peneliti ketika telah 

mendapatkan informasi atau data mentah terkait dengan fokus penelitian baik 

berupa observasi, dokumentasi maupun wawancara. Selanjutnya, beberapa data 

yang tidak memiliki kaitannya atau tidak menjadi fokus dari penelitian kemudian 

tidak perlu dimasukkan oleh peneliti sebagai sebuah data dalam penelitian. 

3. Penyajian Data 

Tahap ini akan berisikan tentang hasil dari reduksi data pada penelitian tersebut. 

dengan kata lain, tahap ini merupakan tahap yang berisikan data yang sudah 

seragam dan sesuai dengan alur tema yang jelas sesuai kategorisasi tema. Penyajian 

data menjadi penting sebagai suatu tahap dikarenakan pada proses inilah peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



akan menampilkan data yang sesuai dengan alur pemikiran atau kerangka pikir 

yang telah dibuat. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini akan merujuk pada jawaban yang menjadi pertanyaan penelitian 

yang menjadi fokus penelitian pada akhirnya. Penarikan kesimpulan merupakan 

proses akhir dari segala proses model interaktif, yang mana pada tahap ini 

kesimpulan merupakan hasil proses penggabungan data yang telah dianalisis oleh 

peneliti berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah menjadi fokus penelitiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN 

4.1 Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 305 tahun 2014 

yang ditandatangai oleh Gubernur Basuki T. Purnama tanggal 31 Desember 2014 

dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Perkampungan 

Budaya Betawi. Unit ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan dalam pelaksanaan pelestarian Perkampungan Budaya Betawi (PBB). 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, unit ini dipimpin oleh seorang Kepala 

Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal 

ini Dinas Pariwisata dan Kebudyaan Provinsi DKI Jakarta. 

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota DKI 

Jakarta, tentunya Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi memiliki 

acuan yang harus dilaksanakan sebagai sebuah organisasi formal atau dalam hal ini 

yaitu institusi pemerintahan. Hal itu kemudian dituangkan kedalam sebuah visi dan 

misi yaitu: 

Visi : 

 1) Membina dan melindungi secara sungguh-sungguh dan terus-menerus tata 

kehidupan serta nilai-nilai Budaya Betawi baik fisik maupun non fisik.  

2) Menciptakan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai seni budaya Betawi sesuai 

dengan akar budayanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Misi :  

1) Tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat khususnya penduduk 

setempat akan pentingnya lingkungan kehidupan komunitas berbudaya Betawi 

sebagai upaya untuk mempertahankan kelestarian keberadaan Perkampungan 

Budaya Betawi.  

2) Terbina dan terlindunginya lingkungan perkampungan yang memiliki sistem 

nilai, system norma dan system kegiatan Budaya Betawi.1 

Tentunya dalam suatu organisasi, struktur organisasi merupakan sebuah hal 

yang begitu penting bagi organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan untuk bisa 

mempermudah jalannya roda organisasi serta dapat melakukan pembagian tugas 

sesuai dengan tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) secara tegas agar memiliki fokus 

yang lebih mendalam. Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi kini 

memiliki  kepala unit pengelola, subbagian tata usaha, satuan pelaksana pelayanan 

informasi, satuan pelaksana prasarana dan sarana, dan sub kelompok jabatan 

fungsional. Berikut merupakan Struktur Organisasi Unit Pengelola Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi hingga saat ini, yaitu : 

 

 

 

                                                             
1 Diolah oleh Peneliti, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Kepala Unit Pengelola 

2. Kepala Subbagian Tata Usaha, membawahi : 

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

b. Bendahara Penerimaan Pembantu 

c. Pengurus Barang Pembantu 

d. Pengolah Perencanaan dan Anggaran 

e. Pengadministrasi Umum 

f. Caraka 

3. Satuan Pelaksana Pelayanan Informasi dan Edukasi 

a. Pengolah Pelayanan Informasi dan Edukasi 

b. Pengadministrasi Pelayanan Informasi dan Edukasi 

4. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana 

a. Pengolah Prasaran dan Sarana 

b. Pengadministrasi Prasarana dan Sarana 

5. Sub Kelompok Jabatan Fungsional 

Untuk lebih memudahkan dalam runtutan hirarki yang ada maka berikut Peneliti 

sampaikan dalam bentuk gambar bagan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bagan 4.1 

Struktur Kerja Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Subbagian Tata Usaha UPK PBB (2019) 

1.2 Perkampungan Budaya Betawi 

Perkampungan Budaya Betawi adalah program pembangunan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta (dedicated program Gubernur) dalam rangka memenuhi 

amanat UUD 1945 (Pasal 28 ayat 2 b) dan Undang-Undang No. 29/2007- Bab 

V/Pasal 26 ayat 6, yang isinya : 

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya 

masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lainnya 

yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta”   

KEPALA UNIT PENGELOLA 

(12-1) 

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA 

(9-1) 

SATUAN PELAKSANA PRASARANA DAN SARANA 

(8-1) 

SATUAN PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN 

(8-1) 

SUB KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Definisi Perkampungan Budaya Betawi : 

Suatu tempat di Jakarta, dimana dapat ditemukan dan dinikmati kehidupan 

bernuansa Betawi berupa : Keasrian Alam Betawi, Komunitas Betawi, Tradisi 

Betawi, Kebudayaan dan Materi yang merupakan sumber informasi dan 

dokumentasi ke-Betawi-an. 

Perkampungan Budaya Betawi terletak di Wilayah Kelurahan Srengseng 

Sawah yang masuk ke dalam Perkampungan Budaya Betawi yaitu: 

1. RT 06/05,  jumlah 319 jiwa 

2. RW 06,  jumlah 4.430 jiwa (MTs 4 dan YPR hanya setengah bagian) 

3. RT 1 s.d. RT 10 dan RT 12 RW 07, jumlah 4.734 jiwa 

4. RW 8, jumlah 5.543 jiwa 

5. RW 9, jumlah 6.481 jiwa 

6. Yon Zikon 14  RW 14, masuk kedalam wilayah PBB namun tidak masuk 

ke dalam penataan 

Total = 50 Rt, 4 Rw, 21.507 jiwa  

Perkampungan Budaya Betawi memiliki beberapa dasar hukum yang telah 

disahkan dan menjadi acuan, yakni: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang 

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu kota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 Tentang 

Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, 

Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan; 

3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 

bahwa Kawasan Perkampungan Budaya Betawi di Situ Babakan merupakan 

Kawasan Warisan Budaya; 

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta 

5. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2000 

Tentang Penataan Lingkungan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan 

Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan; 

6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 151 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi di 

Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi 

Jakarta Selatan.  

7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 197 Tahun 2015 

tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya 

Betawi  

8. Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 328 Tahun 2016 

tentang  Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit  Pengelola  Kawasan  

Perkampungan  Budaya  Betawi 

10. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1837 Tahun 2010 

sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 1745 Tahun 2011 tentang Penetapan Lokasi untuk 

Perluasan Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi di Situ Babakan 

Jalan Moch. Kahfi II, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, 

Kota Administrasi Jakarta Selatan 

 

Gambar 4.1 

Pemandangan Perkampungan Budaya Betawi Dari Atas 

 

 

Sumber: upk-pbb.business.site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perkampungan Budaya Betawi berlokasi di Keluraham Srengseng Sawah, 

Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Menurut informasi 

resmi dari Pemerintah DKI Jakarta, Perkampungan Budaya Betawi memiliki luas 

289 hektar  dan memiliki lokasi wisata  Setu Babakan berdiri di atas lahan seluas 

32 hektar. Selain perkampungan, sesuai dengan namanya, disana juga terdapat 

danau asli dan buatan yang disebut Setu. Air Setu Babakan berasal dari Sungai 

Ciliwung. Pada perkampungan ini memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sektor perdagangan seperti yang pertama adanya Wisata Argo. Suasana di 

Setu Babakan masih asri dan alami, banyak ditemui pepohonan yang rindang dan 

pohon atau tanaman asli Betawi. Selain itu warga sekitar menggunakan Setu 

Babakan sebagai tempat pemancingan.  

Kemudian yang kedua terdapat wisata air, ada beberapa alternatif wisata air 

yang bisa dinikmati. Contohnya saja sepeda air berupa angsa dan perahu naga. Bagi 

wisatawan yang ingin menikmati pemandangan kampung dari air, tersedia tempat 

penyewaan sepeda air dan juga perahu naga. Selanjutnya yang ketiga terdapat 

Wisata Budaya, di kampung ini sering diadakan seni pertunjukan. Seni pertunjukan 

yang disuguhkan pun beragam seperti Tari Cokek, Tari Topeng, Tari Lenggang 

Nyai, dan Tari Narojeng. Selain tari-tarian terdapat pula seni kasidah, marawis, 

gambus, lenong, tanjidor, gambang kromong, silat, palang pintu serta ondel-ondel, 

kegiatan ini biasanya hanya dilakukan ketika weekend atau hari libur nasional. Di 

Setu Babakan terdapat tiga macam rumah khas Betawi yaitu rumah Betawi Gudang 

atau Kandang, rumah Betawi Kebaya atau Bapang, dan rumah Joglo yang hampir 

serupa dengan rumah khas Yogyakarta. Sesekali ketika sedang waktunya, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pengunjung saat berkeliling kampung dapat menyaksikan beberapa prosesi adat 

Betawi yang masih dijalankan oleh mayoritas penduduk yang tinggal di 

perkampungan ini. Diantaranya prosesi pengantenan, sunat, pindah rumah, khatam 

Qur’an, dan nujuh bulan.  

Kemudian wisata selanjutnya ialah Wisata Agro, pada wisata ini pengunjung 

bisa melihat perkebunan, dan lahan pertanian milik warga. Pengunjung juga bisa 

melihat tanaman khas Betawi di pelataran rumah penduduk. Beberapa jenis buah 

yang ada disini adalah Belimbing, Rambutan, Kemuning, Buni, Jambu, Dukuh, 

Menteng, Gandaria, Mengkudu, Nam-Nam, Kecapi, Durian. Wisata yang terakhir 

ialah Wisata Kuliner, di Setu Babakan banyak warung yang menjual berbagai menu 

khas Betawi. Jajanan khas Betawi yang dijual dengan gerobak di sepanjang jalan 

ialah Kerak Telor, Ketupat Nyiksa, Ketupat Sayur, Arum Manis, Soto Betawi, Roti 

Buaya, Bir Pletok, Kue Apem, Toge Goreng, Dodol, dan Tape Uli. 

Gambar 4.2 

Pemandangan Setu Babakan Di Perkampungan Budaya Betawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PEMBAHASAN 

1.1 Jaringan Sosial yang Terbentuk dalam Meningkatkan Sektor Wisata Di 

Kampung Setu Babakan 

Pada sub bab ini akan lebih jauh dan mendalam membahas mengenai 

Jaringan Sosial yang ada dan dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat 

maupun masyarakat untuk kepentingan peningkatan sektor wisata. Penjelasan 

terkait jaringan sosial ini akan dibahas dengan menggunakan teori Modal 

Sosial dari Robert David Putnam. Jaringan sosial merupakan salah satu 

indikator untuk menilai sebuah modal sosial yang ada di dalam suatu 

masyarakat. 

1.1.1 Jaringan Sosial yang di bentuk Oleh Masyarakat dan Kelompok 

Masyarakat 

Jaringan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Kawasan Perkampungan 

Budaya Betawi meliputi rekan-rekan tetangga, rekan-rekan RT, Lembaga 

Masyarakat Kelurahan (LMK), Tokoh Masyarakat, Kelurahan, dan Unit 

Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Dari jaringan sosial 

tersebut memiliki banyak manfaat bagi masyarakat Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi. Manfaat yang didapat dari jaringan sosial 

yang ada ialah sebuah informasi ketika adanya suatu acara maupun kegiatan 

di daerah setempat.1 Selain itu dapat pula mempromosikan tempat fasilitas 

                                                             
1 Hasil wawancara dengan Sadeli selaku Ketua RT 09 pada tanggal 28 Maret 2019, pukul 13.00 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pemanfaatan pekarangan rumah. Hal ini sesuai dengan temuan di lapangan 

berupa hasil wawancara Ketua RT 09, Bapak Sadeli sebagai berikut: 

“Artinya, dengan kita banyak jaringan tadi artinya 

ada jaringan. Bahwa minimal mereka tahu, mengetahui 

bahwa saya ada kegiatan di Setu Babakan. Kemudian 

saya ada kegiatan terkait dengan dilingkungan ada 

fasilitas apa namanya pemanfaat lahan pekarangan gitu, 

jadi dengan itu mereka otomatis jadi tahu gitu.”2 

Komunikasi masyarakat Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 

dengan jaringan sosial yang ada melalui forum-forum, pertemuan rutin 

RW dua minggu sekali, pertemuan rutin RT seminggu sekali, dan ketika 

terdapat undangan dari Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya 

Betawi.  Dalam pertemuan tersebut biasanya diselipkan dengan agenda 

arisan yang bertujuan untuk membangun silaturahmi. Untuk di 

pertemuan RW diikuti oleh pengurus RW, staf, dan beberapa tokoh 

masyarakat. Kemudian pada pertemuan RT diikuti oleh Pengurus RT, 

staf, dan warga. 

Selanjutnya koordinasi yang dilakukan oleh masyarakat Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi melalui media sosial, seperti Whatsapp 

Group, dan melalui undangan tertulis. Pemanfaatan whatsapp group ini 

untuk koordinasi di tataran kelurahan, RW, hingga RT tergantung 

tingkatan lingkup urusan. Whatsapp group ini berisikan pengurus dan 

staf sesuai tingkatannya.3 

                                                             
2 Ibid, Sadeli, 2019 
3 Ibid, Sadeli, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaringan sosial yang menarik dan merupakan ciri khas dari Betawi 

sendiri ialah aliran dan perguruan pencak silat Betawi yang bermacam-

macam. Mulai dari Silat Cingkrik, yang merupakan salah satu dari 300 

aliran silat Betawi, salah satu tokohnya yang terkenal ialah si Pitung. 

Silat ini banyak ditemukan di Rawa Belong, Jakarta Selatan. 

Selanjutnya Silat Silau Macan, yang merupakan salah satu silat Betawi 

yang berasal dari daerah Condet, Jakarta Timur. Tokoh yang terkenal 

ialah Entong Gendut, pahlawan Betawi yang terkenal saat melawan 

pemerintah Belanda. 

Kemudian yang biasa ditampilkan atau dipakai oleh masyarakat di 

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi ialah Silat Beksi. Perguruan ini 

banyak di daerah Jakarta Selatan, nama Beksi konon berasal dari bahasa 

Cina yaitu Bie Sie. Bie artinya pertahanan dan Sie artinya empat yang 

maknanya pertahanan empat penjuru. Silat Beksi sendiri menjadi 

agenda rutinan yang dilakukan di Kawasan Perkampungan Budaya 

Betawi tepatnya di depan Kantor Unit Pengelola Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi pada pagi hari di akhir pekan. Adanya 

perguruan atau komunitas silat ini dirasa sebagai pelindung diri dan 

warisan dari leluhur yang perlu dipertahankan secara turun menurun 

kepada generasi masyarakat Betawi. 

Selain itu di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi terdapat 

jaringan sosial berupa organisasi dengan nama Satuan Gerakan Sosial 

Perkampungan Budaya Betawi yang dibentuk pada 20 Januari 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengurus dari organisasi ini merupakan masyarakat sekitar, gerakan ini 

bertujuan membantu mensosialisasikan program pemerintah dalam hal 

pembangunan Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Selain itu 

organisasi masyarakat ini aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial baik yang 

dilakukan oleh lingkungan RW dan RT maupun pemerintah daerah 

dalam misi mempertahankan budaya Betawi.  

1.1.2 Jaringan Sosial yang di bentuk Oleh Masyarakat Pedagang Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi 

Jaringan sosial yang dimiliki oleh masyarakat pedagang Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi dibangun melalui diadakannya koordinator 

pedagang sisi barat dan timur yang bertujuan untuk bertukar informasi 

ataupun kebutuhan untuk berdagang. Tak hanya dilingkup Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi jaringan yang dibangun hingga luar kota. 

Jaringan ini terkoneksi dengan keluarga dan media sosial, media yang 

dimanfaatkan ialah instagram dan facebook. Jaringan sosial ini 

dimanfaatkan untuk penyebaran produk-produk yang ingin dijual di 

pasaran. 

Jaringan sosial sangat diperlukan bagi pedagang dikarenakan 

memiliki manfaat tersendiri. Manfaat tersebut contohnya ketika ada pembeli 

yang makan disuatu tempat pedagang, biasanya pedagang tersebut 

merekomendasikan untuk membeli minum dijaringan yang ia miliki, jadi 

saling membantu dalam berdagang. Kemudian ketika ada pembeli ingin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



membeli sesuatu tetapi tidak ada ditempat yang sedang disinggahi langsung 

oleh si pedagang direkomendasikan ke jaringan yang ada. Komunikasi yang 

dijalankan selama ini melalui whatsapp group, group ini menjadi 2 bagian 

yakni Forum Pedagang Bantaran Barat dan Forum Pedagang Bantaran 

Timur. Selain itu komunikasi terjadi ketika ada pertemuan, undangan, dan 

sosialiasi yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi.4 

Walaupun komunikasi dan koordinasi sering dijalankan antar 

pedagang untuk terjaganya jaringan sosial. Tetapi  masih banyak kendala 

yang dialami seperti gagap teknologi, kadang acuh tak acuh, tidak semua 

aktif di group. Hal ini sesuai dengan temuan dilapangan berupa hasil 

wawancara Koordinator Pedagang Bantaran Barat, Ibu Novi Maria sebagai 

berikut: 

“kendalanya ya itulah, yang gaptek, yang 

kadang-kadang pura-pura cuek tapi dia nyimak gitu, kan 

gak semuanya aktif di group gitu.” 5 

1.1.3 Jaringan Sosial yang dibentuk Oleh Pemerintah Daerah 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta memiliki 

peran dalam membuka maupun membentuk jaringan sosial di Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi. Hal ini dikarenakan Unit Pengelola 

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai pengelola berada dibawah 

                                                             
4 Hasil wawancara dengan Novia Maria selaku Koordinator Pedagang Bantaran Barat pada tanggal 

28 Maret 2019, pukul 14.34 WIB 

 
5 Ibid, Novia Maria, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



naungan dan kontrol Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI 

Jakarta. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 2016 

Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dijelaskan dalam Bagian 

Keempat, Bidang Informasi dan Pengembangan pada Pasal 13 Ayat 3 Seksi 

Data dan Informasi mempunyai tugas: poin e. melaksanakan pengkajian dan 

pengembangan akselerasi pemasaran dan promosi kepariwisataan dan 

kebudayaan melalui media informasi. Selanjutnya poin h. melaksanakan 

publikasi, informasi dan kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan melalui 

media elektronik, media sosial dan media online. Kedua poin ini secara 

khusus bagaimana Seksi Data dan Informasi, Bidang Informasi dan 

Pengembangan memiliki tugas sebagai penyebaran informasi dan membuka 

jaringan sosial seluas-luasnya.6 Hal ini sesuai dengan temuan di lapangan 

berupa hasil wawancara dengan Kepala Seksi Regulasi, Bidang Informasi 

dan Pengembangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI 

Jakarta, Jehezekiel TJ Ziliwu sebagai berikut: 

“Pendekatannya ke Peraturan Gubernur Nomor 269 Tahun 

2016 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan, nanti Irfan buka disitu Pasal 

yang bunyinya Bidang Informasi dan Pengembangan, oke. 

Jadi bagaimana peran pemerintah daerah dalam membuka 

dan jaringan-jaringan sosial seluas-luasnya di Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi, oke jadi bagaimana peran 

                                                             
6 Hasil wawancara dengan Jehezekiel TJ Ziliwu selaku Kepala Seksi Regulasi Bidang Informasi 

dan Pengembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Maret 

2019, pukul 12.19 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pemerintah? Peran pemerintah, peran pemerintah daerah itu 

ialah menyampaikan-menyampaikan informasi keberadaan 

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi bukan hanya 

kepada masyarakat Jakarta aja, tapi juga kepada masyarakat 

internasional kalau istilahnya untuk di pariwisata itu 

namanya wisatawan mancanegara.”7 

Media yang digunakan untuk memberikan informasi-informasi dan 

promosi ialah media cetak, media sosial, dan membuka Tourism 

Information Center (TIC). Masyarakat yang menjadi target ialah wisatawan 

domestik dan wisatawan mancanegara. Membentuk jaringan sosial yang ada 

di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi baik yang berada didalam 

maupun diluar kawasan, pemerintah daerah melakukan pembinaan-

pembinaan masyarakat setempat dan pembinaan terhadap pelaku budaya. 

Hal ini tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 229 Tahun 2015 Tentang 

Pelestarian Kebudayaan Betawi.  

Selanjutnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta 

dengan jaringan-jaringan sosial melalui jadwal atau kegiatan-kegiatan yang 

dituangkan dalam APBD. Tak hanya itu koordinasi dengan jaringan-

jaringan sosial di Kawasan Perkampungan Budaya betawi yang dilakukan 

oleh Dinas Parwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, melalui Unit 

Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dengan cara 

mensosialiasikan kegiatan-kegiatan kepada masyarakat sekitar maupun 

                                                             
7 Ibid, Jehezekiel TJ Ziliwu, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pelaku-pelaku budaya yang di bina langsung dan memanfaatkan lokasi 

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi.8 

Gambar 5.1 

Web Jakarta Tourism mempromosikan acara di Setu Babakan 

 

Sumber: Web Jakarta Tourism 

Selain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Unit 

Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai organisasi 

teknis yang mengelola Perkampungan Budaya Betawi memiliki peran 

penting dalam membentuk jaringan sosial seluas-luasnya. Upaya ini 

semerta-merta untuk pengembangan sektor wisata dan memberdayakan 

potensi masyarakat betawi yang ada di Kawasan Perkampungan Budaya 

Betawi. Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dalam 

membuka jaringan sosial dengan cara memberikan peluang kepada 

masyarakat untuk mengelola potensi Perkampungan Budaya Betawi melalui 

kegiatan bazar, mempromosikan dan pelibatan masyarakat dalam event-

event tertentu. Contoh dari event-event tersebut adalah Lebaran Betawi dan 

Jakarnaval, selain itu dapat diikutsertakan pula dalam program OK OCE. 

                                                             
8 Ibid, Jehezekiel TJ Ziliwu, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selama ini Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 

merawat hubungan baik dengan beberapa jaringan sosial yang ada, diantara 

lain Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Lembaga Kebudayaan Betawi 

(LKB), dan sanggar-sanggar Betawi.  

Hubungan itu terbangun berawal dari Unit Pengelola Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi mengundang jaringan sosial kemudian 

berbicara terakit program-program yang menghasilkan hubungan yang 

saling berkolaborasi. Hal ini sesuai dengan temuan dilapangan berupa hasil 

wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Unit Pengelola 

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, Syaiful Amri sebagai berikut: 

“Awalnya kita mengundang mereka, lalu kita 

membicarakan tentang program-program kita dan 

artinya barulah terjalin jaringan itu, dengan adanya 

program sehingga saling menyambut. Setelah jaringan 

itu terbentuk, kadang-kadang kita komunikasi melalui 

Whatsapp Group”. 

Untuk menjaga hubungan ini Unit Pengelola Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi menjalin komunikasi dengan jaringan sosial 

yang ada melalui whatsapp group, membuat jadwal tertentu untuk 

membahas program-program. Komunikasi dan koordinasi ini dilakukan 

minimal satu kali dalam sebulan, jika sedang ada event pertemuan-

pertemuan yang dilakukan akan lebih intens dengan jaringan sosial, seperti 

Bamus Betawi dan LKB. Hal ini sesuai dengan temuan dilapangan berupa 

hasil wawancara dengan Sekretaris Forum Pengkajian dan Pengembangan 

(JIBANG), Indra Sutisna sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Iya salah satunya bisa dengan WA, bisa juga 

dengan kita mengusulkan dan mengundang, ya kita yang 

datang atau mengundang, silaturahim, turun ke lapangan 

bisa, ngecek lokasi dan lainnya tapi juga bisa 

mengundang ke tempat kayak kemaren kan ketua 

SATGAS PBB (Satuan Gerakan Sosial Perkampungan 

Budaya Betawi) di Perkampungan Budaya Betawi hadir, 

yang lalu RT-RT dan RW hadir kita undang untuk 

menyamakan persepsi tentang konsep tata kelola”.9 

1.2 Kepercayaan yang terjalin dalam Meningkatkan Sektor Wisata di 

Kampung Setu Babakan  

Pada sub bab ini akan lebih jauh dan mendalam membahas mengenai 

Kepercayaan yang ada dan dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat maupun 

masyarakat untuk kepentingan peningkatan sektor wisata. Penjelasan terkait 

kepercayaan ini akan dibahas dengan menggunakan teori Modal Sosial dari 

Robert David Putnam. Kepercayaan merupakan salah satu indikator untuk 

menilai sebuah modal sosial yang ada di dalam suatu masyarakat. 

1.2.1 Kepercayaan Antar Masyarakat  

Membangun kepercayaan di dasari dari diri sendiri dan memiliki 

kepribadian yang baik. Dengan hal itu terbentuk, maka orang lain akan 

menilai dan dapat mempercayainya untuk bekerjasama. Tentu untuk 

menjaga kepercayaan itu tidak lah mudah, dengan cara membangun 

komitmen, membuktikan kepercayaan itu, dan yang terakhir jujur. Dalam 

hal pengelolaan potensi Kawasan Perkampungan Budaya Betawi diawali 

dari suatu kepercayaan yang diberikan oleh pihak luar. Salah satunya ialah 

                                                             
9 Hasil wawancara dengan Indra Sutisna selaku Sekretaris Forum Pengkajian dan Pengembangan 

pada tanggal 29 Maret 2019, pukul 15.09 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Selatan memfasilitasi 

kegiatan dalam potensi wisata air. Saat itu Suku Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Jakarta Selatan mempercayai masyarakat untuk mengelola 

potensi wisata air dengan memberikan 15 unit sepeda air. Kepercayaan ini 

secara khusus diberikan kepada Bapak Sadeli selaku RT 09 saat ini.10 Hal 

ini sesuai dengan temuan dilapangan berupa hasil wawancara dengan Ketua 

RT 09, Sadeli sebagai berikut: 

“Ada kepercayaan dari pihak luar untuk 

memfasilitasi kegiatan ini. Kegiatan di wisata air, 

akhirnya ya saya coba semampu saya berawal dari situ 

kemudian ada kekurangan kita coba evaluasi, kemudian 

kita juga pelan-pelan berbenah artinya memperbaiki apa 

yang kurang, sementara itu.”11 

Gambar 5.2 

Dermaga Wisata Sepeda Air 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019 

                                                             
10 Loc.Cit, Sadeli, 2019 
11 Ibid, Sadeli, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kepercayaan itu dimanfaatkan Bapak Sadeli untuk mengembangkan 

wisata air tersebut dengan mengelola sumberdaya manusia yang ada di 

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan sumberdaya alam yang ada 

yaitu Setu Babakan. Hal ini dilakukan demi meningkatkan pendapatan 

masyarakat sekitar dan pengembangan sektor wisata. Seiring jalannya 

waktu terjadi peningkatan dalam pengelolaan wisata air dan juga inovasi 

agar lebih menarik lagi. Hal ini didukung dari penambahan unit sepeda air 

yang tadinya hanya 15 unit sekarang menjadi 20 unit. Selain itu didukung 

pula dengan adanya pengadaan sarana dan prasarana berupa loket permanen 

dan dermaga yang bertujuan untuk lancarnya penjualan tiket dan wisatawan 

yang sedang mengantre terlindungi dari cuaca yang panas.12 

1.2.2 Kepercayaan Antar Masyarakat Pedagang dengan Jaringan Sosial 

Membangun kepercayaan di dunia usaha sangatlah penting, karena 

dengan kepercayaan kepada suatu pedagang dapat menimbulkan rasa 

percaya dan akan memiliki pelanggan setia. Tidak hanya dengan pelanggan, 

melainkan dengan sesama pedagang. Menjaga kepercayaan satu sama lain 

dirasa penting karena dapat menimbulkan kerjasama yang baik antar 

pedagang untuk sama-sama mengembangkan usahanya. Seperti Pedagang 

di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, membangun kepercayaan 

kepada jaringan sosial yang ada dengan cara saling menjaga kualitas produk 

yang dijual, menjaga kepercayaan orang lain, dan tentu memberikan contoh 

                                                             
12 Ibid, Sadeli, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang baik dalam hal pelayanan. Hal yang paling utama dalam 

mempertahankan atau menjaga kepercayaan yang sudah di dapat ialah 

dengan konsisten yang artinya tetap berpegang teguh pada hal yang 

mendasar dari membangun kepercayaan itu sendiri. 

Ketika sudah mendapatkan kepercayaan, untuk mengelola potensi 

yang ada dengan baik dengan cara menjaga harga, kebersihan, pelayanan 

yang ramah dan membuat pengunjung nyaman. Cara-cara ini merupakan 

upaya peningkatan pendapatan masyarakat pedagang. Dalam 

mengembangkan usahanya, pedagang di Kawasan Perkampungan Budaya 

Betawi menitipkan produk-produknya ke tempat lain atau pedagang lain 

yang belum menyediakan produk tersebut sebagai sumber pemasukan 

tambahan. Selain itu pemanfaatan media sosial digunakan untuk promosi 

maupun berjualan.13 Hal ini sesuai dengan temuan dilapangan berupa hasil 

wawancara dengan Koordinator Pedagang Bantaran Barat, Novi Maria 

sebagai berikut: 

“Ya misalkan dia butuh kayak Kembang Goyang 

terus yang kayak Rengginang gitu kan. Disana belum 

ada, baru jual minuman aja,  ibu nitip kesana.”14 

1.2.3 Kepercayaan Antar Pemerintah Daerah dengan Jaringan Sosial 

  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta secara 

teknis menyerahkan kepercayaan untuk mengelola Kawasan Perkampungan 

Budaya Betawi kepada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya 

                                                             
13 Loc.Cit, Novia Maria, 2019 
14 Ibid, Novia Maria, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Betawi dan Forum Pengkajian dan Pengembangan.  Forum Pengkajian dan 

Pengembangan dipilih dan diusulkan oleh tokoh-tokoh setempat dan 

berkoordinasi dengan Unit Penglola Kawasan Perkampungan Budaya 

Betawi. Kemudian Forum Pengkajian dan Pengembangan ditetapkan oleh 

Gubernur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 197 

Tahun 2015 tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan 

Budaya Betawi. Forum Pengkajian dan Pengembangan merupakan 

jembatan antara masyarakat asli Betawi dengan Unit Pengelola Kawasan 

Perkampungan Betawi dan Pemerintah Daerah. 

Untuk pelayanan ke masyarakat dan komunitas, destinasi wisata 

harus memperhatikan 3 aspek yaitu akses, amenitas, dan atraksi. 3 aspek ini 

yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. 

Perkampungan Budaya Betawi dalam hal akses masih belum mewadahi 

pengunjung karena akses menuju Perkampungan Budaya Betawi harus 

melalui jalan yang cukup sempit. Selanjutnya dalam hal amenitas contohnya 

toilet, mushola sudah dilakukan pemeliharan dan pengelolaan dari pihak 

UPK PBB. Kemudian dalam hal atraksi merupakan salah satu aspek vital 

dalam destinasi wisata, di UPK PBB sendiri atraksi sering diselenggarakan 

pada hari sabtu dan minggu. Namun pihak Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan tetap mendorong adanya kegiatan atraksi di hari senin hingga 

jumat untuk menarik pengunjung dan memfasilitasi seniman betawi untuk 

tampil. Upaya perangkulan ini untuk bersama-sama mengembangkan wisata 

di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalam menjaga kepercayaan terhadap masyarakat dan jaringan 

sosial, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta berupaya 

meningkatkan pelayanan sesuai dengan masukan-masukan dari responden 

hasil dari survei. Selain itu juga melakukan komunikasi intens dengan 

Forum Pengkajian dan Pengambangan dan komunitas seni.15 Hal ini sesuai 

dengan temuan dilapangan berupa hasil wawancara dengan Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha, Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya 

Betawi, Syaiful Amri sebagai berikut: 

“Kalau tidak ada event, kita tetap ada 

komunikasi agar mereka tetap kita jaga gitu supaya 

jangan istilahnya kepercayaan itu tetap berlangsung 

selama-lamanya dengan cara rapat rutin.”16 

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar UPK PBB 

memiliki cara dengan sering mangadakan bazar yang bertujuan untuk 

mempromosikan produk-produk dari pedagang di Kawasan Perkampungan 

Budaya Betawi. Selain menjaring wisatawan melalui bazar, UPK PBB 

membantu mempromosikan melalui web, media sosial, spanduk/banner, 

dan bekerjasama dengan radio. Dalam hal pengembangan UPK PBB terus 

mencari hal-hal baru dari kebudayaan Betawi agar masyarakat tahu atas 

kekayaan budaya yang dimiliki oleh Betawi seperti kuliner, pakaian khas, 

dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan temuan dilapangan berupa hasil 

                                                             
15 Hasil wawancara dengan Eris selaku Staf Seksi Pengembangan Produk, Bidang Informasi dan 

Pengembangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Maret 

2019, pukul 12.19 WIB 
16 Lo.Cit, Syaiful Amri, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wawancara dengan Sekretaris Forum Pengkajian dan Pengembangan 

Perkampungan Budaya Betawi, Indra Sutisna sebagai berikut: 

“Dalam konsep pengembangannya itu kita lebihkan kepada 

saran dan masukan. Maka saran dan masukan itu disesuaikan 

konsep apa, kegiatan apa yang sekiranya bisa melibatkan 

masyarakat disini, yang sekiranya setelah masyarakat 

terlibat itu bisa meningkatkan ekonominya gitu dan juga bisa 

meningkatkan SDM masyarakat, maka Forum JIBANG 

dapat mengusulkan hal-hal yang berkaitan dengan itu.”17 

 Strategi untuk mengembangkan potensi yang ada dengan cara 

memperbanyak event-event sehingga pengunjung lebih banyak datang. 

Event-event tersebut seperti reguler, kesenian terpilih, festival, komedi 

betawi. Dengan kepercayaan tersebut UPK PBB memaksimalkannya 

dengan selalu memberikan yang terbaik dan selalu bikin event-event tentang 

pelestarian budaya. 

Gambar 5.3 

Instagram UPK PBB 

 

 

Sumber: Instagram UPK PBB 

                                                             
17 Loc.Cit, Indra Sutisna, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Norma yang berlaku dalam Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 

Pada sub bab ini akan lebih jauh dan mendalam membahas mengenai 

norma yang ada dan dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat maupun 

masyarakat untuk kepentingan peningkatan sektor wisata dan pelestarian 

budaya. Penjelasan terkait norma ini akan dibahas dengan menggunakan teori 

Modal Sosial dari Robert David Putnam. Norma merupakan salah satu 

indikator untuk menilai sebuah modal sosial yang ada di dalam suatu 

masyarakat. 

5.3.1 Norma atau aturan yang tertulis di Kawasan Perkampungan Budaya 

Betawi 

Untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan betawi diperlukan 

norma atau aturan. Di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi memiliki 

beberapa norma tertulis yang disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah 

dan masyarakat, seperti: 

a. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 151 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi di 

Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi 

Jakarta Selatan. 

Peraturan ini dibentuk bertujuan untuk menjaga agar bangunan atau 

rumah yang berada di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 

menggunakan nuansa betawi agar terjaganya kebudayan itu sendiri. 

Namun pada nyata nya masih saja ditemukan banyak rumah yang tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bernuansakan betawi di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. 

Bahkan bisa ditemukan sekitar lebih dari 400 rumah yang tidak 

bernuansakan betawi di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Hal 

ini sesuai dengan temuan dilapangan berupa hasil wawancara dengan 

Sekretaris Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan 

Budaya Betawi, Indra Sutisna sebagai berikut: 

“Kalau norma yang kita kuatin aja ini eksekusinya 

sangat minim, Pergub 151 ini eksekusinya  minim 

banget saya boleh berdebatlah sama  siapapun orang 

PEMDA saya bisa debat gitu. Misalnya ketika disini ada 

dua atau tiga cluster gak bernuansa betawi saya bilang 

bisa ada duapuluh loh ternyata betul begitu di cek 

duapuluh enam bukan dua. Sekarang malah lebih dari 

empatpuluh titik tidak bernuansa betawi, kalau satu titik 

rata-rata sepuluh berartikan empatratus rumah gak 

bernuansa betawi dan saya yakinin omongan saya bisa 

dipertanggungjawabkan lebih dari empatratus rumah itu 

yang di cluster tidak nuansa betawi semua.”18 

 

b. Tata Tertib Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 

Norma atau aturan ini dikeluarkan oleh Unit Pengelola Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi berdasarkan hasil kesepakatan bersama 

Forum JIBANG dan perwakilan masyarakat setempat. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Ibid, Indra Sutisna, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.4 

 Tata Tertib Kawasan Perkampungan Budaya Betawi 

 
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019 

 

c. Perjanjian antara Pemerintah Daerah dan Pedagang di Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi. 

Perjanjian ini dibuat melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Unit 

Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi tentang Penataan 

Pedagang Kaki Lima Bantaran Setu Babakan. Isi perjanjian ini ialah hal-

hal yang harus dipatuhi oleh pedagang yang memanfaatkan fasilitas di 

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dan dalam perjanjian itu 

pedagang diharuskan mengisi surat pernyataan atas ketersediaan 

mengikuti isi dari perjanjian dan jika melanggar siap menerima sanksi 

atau konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Sejauh ini ada 

contoh pedagang yang melanggar salah satu aturan sehingga pedagang 

tersebut dilarang untuk berjualan di Kawasan Perkampungan Budaya 

Betawi. Hal ini sesuai dengan temuan dilapangan berupa hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wawancara dengan Koordinator Pedagang Bantaran Barat, Novia Maria 

sebagai berikut: 

“Terutama yang warungnya gak dijaga kebersihannya, 

yang bener-bener. Misalkan gini, dia jualan dikondisi 

rame aja tapi hari-hari biasa itu gak pernah dijaga 

kebersihannya, yang berantakan, yang seperti ditinggal 

gaada penghuninya. Ada, iya di sebrang sampe 

dibongkar, sampe akhirnya di bongkar.”19 

 

Dalam perjanjian antara pedagang dengan Unit Pengelola Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi terdapat norma tertulis yakni pedagang 

diwajibkan menggunakan pakaian Betawi dalam berdagang. Untuk 

perempuan menggunakan pakaian encim dan laki-laki menggunakan 

pakaian sadariah. Selain itu pedagang diwajibkan menjual barang 

dagangan harus berciri khaskan Betawi baik minuman, makanan, dan 

cinderamata. 

5.3.2 Norma atau aturan yang tidak tertulis di Kawasan Perkampungan 

Budaya Betawi 

Tidak hanya norma atau aturan tertulis yang berlaku di Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi, melainkan terdapat beberapa norma-

norma sosial yang tidak tertulis tetapi tetap dipatuhi bersama untuk 

menjaga warisan budaya betawi. Kebanyakan dari norma-norma tidak 

yang dianut masyarakat bertawi memperhatikan dari ajaran agama, 

contohnya ketika tahun baru masehi masyarakat betawi tidak menyalakan 

kembang api. Selain itu ketika adzan berkumandang kegiatan apapun 

                                                             
19 Loc.Cit, Novia Maria, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



harus dihentikan sejenak, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat betawi 

beragama islam.20 Hal ini sesuai dengan temuan di lapangan berupa hasil 

wawancara dengan Sekretaris Forum Pengkajian dan Pengembangan 

Perkampungan Budaya Betawi, Indra Sutisna sebagai berikut: 

“Norma yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan 

keagamaan yaitu memang lebih kuat, sebaiknya 

misalnya ketika malam tahun baru kita gausah 

merayakan dengan kembang api dan segala macemnya 

itu gak tertulis tapi itu ternyata udah diikuti kan. Karena 

ini perkampungan budaya betawi, nah kalau di luar 

perkampungan budaya betawi ya kita gak bisa nahan tapi 

jangan sampe kita mencontohkan dan malah kita yang 

menguatkan bahwa acara apa pergantian tahun yang non 

muslim malah dirayain tapi yang muslim sendiri 

diabai.”21 

 

Disamping itu terdapat norma tidak tertulis lainnya yang masih 

dipertahankan di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Norma ini 

merupakan norma dalam kehidupan sehari-hari. Orang Betawi 

mempunyai sifat berbicara nyablak dalam kesehariannya. Nyablak ialah 

berbicara seadanya yang berarti jujur dalam berbicara, tidak dilebih-

lebihkan juga tidak dikurang-kurangi. Selanjutnya masyarakat Betawi 

memiliki kebiasaan untuk menjaga sopan dan santun dalam keseharian. 

Hal ini berkaitan dengan pada aturan yang berlaku, yang mana 

kesopanan akan dibalas dengan rasa sopan yang lebih. Lebih baik hidup 

mencari kawan daripada lawan. Masyarakat Betawi asli selalu 

mewariskan sifat ini kepada anak-anaknya agar lebih paham arti hidup.  

                                                             
20 Loc.Cit, Syaiful Amri, 2019 
21 Lo.Cit, Indra Sutisna, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kemudian norma budaya lainnya ialah tahapan-tahapan dalam 

pernikahan di budaya Betawi: 

a. Ngelamar 

Ngelamar adalah pernyataan dan permintaan resmi dari pihak 

keluarga laki-laki (calon tuan mantu) kepada pihak keluarga 

wanita (calon none mantun), untuk mempersunting putri 

mereka. 

b. Bawa Tande Putus 

Dikarenakan orang Betawi merupakan percampuran berbagai 

suku dan bangsa di dunia ini yang dipengaruhi dari unsur budaya 

tersebut maka salah satu kebiasaan tersebut memberikan bentuk 

cincin belah rotan sebagai tande putus. Tande putus artinya 

bahwa none calon mantu telah terikat dan tidak lagi dapat 

diganggu oleh pihak lain walaupun pelaksanaan tande putus 

dilakukan jauh sebelum pelaksanaan acare akad nikah. 

c. Akad Nikah 

Untuk mencapai akad nikah, terlebih dahulu melalui proses pra-

akad nikah yakni: 

- Masa dipiare, yaitu masa calon none mantu (pengantin 

wanita) dipelihara oleh tukang piara atau tukang rias 

- Acare mandiin calon pengantin wanita, sehari sebelum akad 

nikah. Calon pengantin wanita memohon izin dan doa restu 

kepada kedua orang tua untuk melaksanakan acara mandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebagai salah satu persiapan menuju pernikahan esok hari, 

dengan harapan semoga selama mengarungi hidup berumah 

tangga tetap berada dalam lindungan dan petunjuk Allah. 

d. Acara Kebesaran 

Inilah saat pasangan mempelai bersanding di pelaminan. 

Mempelai wanita didahului dua gadis kecil sebagai pengapit 

memasuki ruangan menuju pelaminan, didampingi kedua orang 

tua, tukang rias, saudara (kakak dan adik) serta famili lain dan 

pengantar lainnya. Kegiatan ini diiringi lagu sirih kuning.22 

Dengan bermodalkan nilai dan norma yang sudah berada di 

Perkampungan Budaya Betawi Pemerintah Daerah bersama-sama 

masyarakat memiliki misi untuk mempertahankan budaya betawi. 

Usaha itu dilakukan dengan saling mengundang ketika ada event baik 

formal maupun informal. Selain itu Pemerintah Daerah berusaha 

melakukan pendekatan dengan cara merangkul dan memberikan 

pemahaman terkait konsep yang ingin dijalankan sehingga pesannya 

sampai kepada masyarakat. Walaupun pada perjalanannya tetap ada 

hambatan, yang menjadi hambatan itu ialah pola pikir masyarakat 

sendiri. Oleh karena itu pemerintah daerah tidak berhenti dan terus 

mengingatkan akan pentingnya pelestarian budaya itu sendiri agar tidak 

tergerus oleh zaman.23 Hal ini sesuai dengan temuan dilapangan berupa 

                                                             
22 Yahya Andi Saputra dan Cici A. Ilyas dan Zen Hae, Sejarah Perkampungan Budaya Betawi Setu 

Babakan “Demi Anak Cucu”, (Jakarta: Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta 

Selatan), hal.107-111 
23 Ibid, Indra Sutisna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, UPK PBB, 

Syaiful Amri sebagai berikut: 

“Karena masyarakat itu kan tetap harus diingatkan, kita 

ingatkan kita datang, kita juga mengundang mereka terus 

kita juga kasih selebaran-selebaran. Selebaran bahwasannya 

harus begini begini begini, terus kita juga, mereka kita 

undang, ada sosialisasi terhadap mereka kita undang mereka, 

kita dialog untuk meningkatkan segala macem untuk 

meningkatkan bagaimana menjaga kelestarian budaya 

betawi, untuk meningkatkan juga apa para produk-produk 

mereka.”24 

 

                                                             
24 Loc.Cit, Syaiful Amri, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam bentuk 

pembahasan pada bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa terkait 

penelitian yang berjudul Modal Sosial Masyarakat Dalam Meningkatkan 

Sektor Wisata Di Kampung Setu Babakan (Studi Kasus: Di Kampung Cagar 

Budaya Jakarta Selatan) yaitu sebagai berikut: 

1. Jaringan Sosial Dalam Meningkatkan Sektor Wisata Di Kampung Setu 

Babakan: 

Secara keseluruhan, baik masyarakat biasa maupun 

masyarakat pedagang yang berada di Kawasan Perkampungan 

Budaya Betawi sadar bahwasannya jaringan sosial menjadi hal yang 

penting dalam peningkatan sektor wisata. Sejauh ini masyarakat 

membuka jaringan seluas-luasnya melalui interaksi sosial langsung 

baik dengan jaringan yang berada didalam maupun diluar kawasan. 

Untuk merawat hubungan tersebut masyarakat bersinergi dengan 

Pemerintah Daerah dengan melakukan pertemuan-pertemuan intens 

baik ketika sedang ada event maupun tidak.  

Selain itu jaringan sosial yang sudah terbentuk dimanfaatkan 

oleh Pemerintah Daerah dengan mengupayakan dengan membuat 

event-event yang berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan 

sehingga berimbas pula pada pendapatan masyarakat sekitar. Salah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



satu strategi yang digunakan untuk memperkuat perluasan jaringan 

sosial ialah dengan memanfaatkan media sosial sehingga informasi 

terkait Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dapat tersebar luas. 

2. Kepercayaan Dalam Meningkatkan Sektor Wisata Di Kampung 

Setu Babakan: 

Suatu kepercayaan sangat penting untuk dimiliki diantara 

individu, kelompok, dan pemerintah. Pada awalnya tidak mudah 

untuk membangun sebuah kepercayaan pada sebuah hubungan 

sosial. Masyarakat Kawasan Perkampungan Budaya Betawi untuk 

membangun kepercayaan dimulai dari hal terkecil dan tedekat yaitu 

sesama masyarakat maupun antar sesama profesi sebagai pedagang. 

Tak hanya itu masyarakat juga saling menjaga kepercayaan kepada 

pemerintah daerah dan sebaliknya. Rasa saling percaya ini lah yang 

menjadi modal untuk bersama-sama komitmen dalam mengelola 

potensi baik SDM maupun SDA yang berada di Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi untuk menjadikannya sebagai sektor 

wisata yang menjadi pilihan wisatawan.  

Pemerintah Daerah memaksimalkan kepercayaan ini dengan 

memberikan fasilitas dan kesempatan kepada masyarakat untuk 

bersinergi dalam mengelola dan mengembangkan sektor wisata 

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Selain itu Pemerintah 

Daerah juga terbuka terkait adanya masukan baik tertulis maupun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tidak tertulis melalui Forum JIBANG sebagai penjembatan antara 

Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

3. Norma-norma Sosial Dalam Meningkatkan Sektor Wisata Di 

Kampung Setu Babakan: 

Norma merupakan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan 

suatu daerah. Adanya norma itu sendiri berdasarkan kesepakatan 

bersama, seperti di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi terdapat 

beberapa norma tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis dibentuk 

untuk mengatur dan menjaga kelestarian dari kebudayaan betawi. 

Contohnya pada Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2007 

Tentang Pedoman Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi di 

Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota 

Administrasi Jakarta Selatan.  

Aturan ini dibentuk bertujuan agar Kawasan Perkampungan 

Budaya Betawi tetap terjaga kebudayaannya dan menjadi contoh 

warisan budaya yang ada. Selain itu terdapat pula peraturan tertulis 

atau perjanjian antara pemerintah dengan masyarakat yang 

berdagang, hal ini semata-mata hanya untuk mejaga lingkungan dan 

ketertiban pada Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Selain itu 

juga terdapat beberapa norma tidak tertulis seperti norma-norma 

keagamaan yang masih tetap dijaga untuk mengatur kehidupan 

sehari-hari. Namun sayangnya norma-norma adat yang kental 

dengan betawi kini kian mulai hilang dikarenakan arus zaman. Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



hanya itu ada beberapa norma yang sudah disepakati dan terdapat 

sanksi, namun belum ada tindakan yang tegas dari pihak yang 

berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Dengan 

terdapatnya norma-norma sosial yang berlaku di Kawasan 

Perkampungan Budaya Betawi diyakini dapat mempertahankan 

budaya dan tetap melestarikannya. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka terdapat 

beberapa saran yang dapat diberikan sebagai suatu rekomendasi untuk 

kepentingan akademik, diantaranya yaitu: 

1. Melalui jaringan sosial yang dibentuk dan terus diperluas oleh 

masyarakat dan Pemerintah Daerah sebaiknya ditingkatkan lagi. 

Perbanyak kemitraan dan kerjasama dengan pihak luar untuk 

kepentingan promosi yang lebih luas lagi dan mempertimbangkan 

dampak positif bagi lingkungan maupun pendapatan masyarakat 

setempat. 

2. Peneliti berharap bahwa norma-norma sosial yang telah disepakati 

bersama dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan bijaksana dalam 

menindaklanjuti pihak yang melanggar norma tersebut. Sehingga 

tujuan bersama yaitu menjadikan Kawasan Perkampungan Budaya 

Betawi sebagai destinasi wisata dan dalam rangka melestarikan 

kebudayaan betawi dapat terwujud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Peneliti berharap bahwa kedepannya penelitian-penitilian mengenai 

potensi daerah dan kebudayaan lebih banyak sehingga dapat mengenali 

dan mencintai warisan budaya daerah maupun Indonesia. Potensi yang 

dikelola dengan baik akan bisa menjadi branding suatu daerah itu 

sendiri dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat. 

Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pelatihan terkait pemanfaatan 

teknologi kepada seluruh masyarakat khususnya yang berperan dalam wisata 

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi. Hal ini bertujuan agar semakin luar 

terbukanya jaringan sosial dan promosi yang efektif dan efisien. 
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