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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan potensi daerah merupakan tugas dan fungsi yang harus 

di lakukan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki hak dan wewenang mulai 

dari merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan evaluasi  

hasil kegiatan yang dilakukan. Adanya pengembangan potensi daerah yang 

beragam di berbagai wilayah, maka pemerintah juga bertanggung jawab 

penuh untuk memiliki daya inovasi, kreasi, dan kreatifitas untuk 

terlaksananya pengembangan potensi daerah yang aspiratif dan 

berkelanjutan. Adanya tuntutan tanggung jawab yang harus dilakukan 

pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya, diperlukan adanya 

komunikasi dari pemerintah untuk masyarakat maupun sebaliknya. Menurut 

Siporin (1975:165), Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara 

dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan 

memberi/mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan di antara 

orang-orang yang berinteraksi. Sedangkan Myers & Myers (1982: xv) 

mengemukakan pendapatnya tentang komunikasi sebagai titik pusat 

kekuatan menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan 

karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir.  

Komunikasi antara masyarakat dan pemeritah dibutuhkan untuk 

aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik yang dapat memberikan 
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manfaat positif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepercayaan 

masyarakat. Pemerintah perlu membentuk suatu kepercayaan agar suatu 

pengembangan yang dilakukan pemerintah dapat dikatakan maksimal. Maka 

dari itu setelah kepercayaan terbentuk, kepedulian masyarakat untuk saling 

berbenah akhirnya muncul dan terbentuklah partisipasi masyarakat.  

Partisipasi masyarakat merupakan peran serta warga masyarakat untuk 

menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam 

penyelenggaraannya. Seorang ahli ekonomi kerakyatan, Mubyarto (1997) 

mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan 

masyarakat dalam proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat 

mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, 

perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dalam Partisipasi 

masyarakat di wilayah perkotaan, masih ada yang menganut sistem opinion 

leader dimana apa yang dilakukan dan dikatakan oleh opinion leader 

cenderung diikuti oleh masyarakat sekitarnya 

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 

suatu wilayah perlu diimbangi dengan kemampuan aparat pemerintah 

melakukan perbaikan dan pembenahan secara nyata karena masyarakat 

Indonesia masih menilai pengembangan yang dilakukan pemerintah dapat 

dikatakan berjalan dengan baik jika terdapat wujud mutlak dan nyata yang 

dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Atas dasar tersebut, sangat 

dibutuhkan instrumen kebijakan yang memberikan kewajiban kepada 
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pemerintah untuk menjamin perwujudan pengembangan dalam suatu 

wilayah tertentu agar tidak hanya sebatas konsep dan gagasan.  

Keikutsertaan pemerintah yang terlibat dalam proses pengembangan 

suatu wilayah yang berupa perbaikan secara nyata meskipun ide dan 

gagasan bukan dari pemerintah juga berpengaruh pada citra. Citra 

pemerintahan yang baik dilihat dari kinerja pemerintah dalam mengelola 

suatu wilayah berupa keterbukaan dan perwujudan dalam perbaikan yang 

sudah dilakukan secara nyata serta accountable dan transparan. Citra 

pemerintahan yang baik menjadikan partisipasi masyarakat itu meningkat 

sehingga mereka senang bekerjasama dengan pemerintah. Lain halnya 

apabila jika dalam pengembangan suatu wilayah, ide dan gagasan bukan 

dari pemerintah melainkan dari mahasiswa.  

Seperti Kampung Warna Warni Jodipan yang dalam pengembangannya 

ide dan gagasan bukan dari pemerintah Kota Malang melainkan dari 

sekelompok mahasiswa bernama Guyspro Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang yang menempuh Praktikum Public 

Relations bertema Event Management. Pemerintah Kota Malang selaku 

badan yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada 

daerahnya mencoba melibatkan diri dengan cara melakukan perbaikan dan 

pembenahan secara nyata di wilayah tersebut. Kampung Warna-Warni 

Jodipan yang akhir-akhir ini booming dan mendapatkan pemberitaan yang 

luas di media local maupun internasional sebut saja Radar Malang, Malang 

Post, Jawa Pos, The Jakarta Post, Trans TV, Trans 7, Net TV, Metro TV 
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hingga media internasional seperti koran malaysia dan media jepang, 

merupakan salah satu dari 29 kampung kumuh yang berada di DAS (Daerah 

Aliran Sungai) Kota Malang.   

Praktikum tersebut di mulai pada bulan Maret 2016. Setelah mencari 

beberapa client potensial, awal bulan April 2016 Guyspro menggandeng 

perusahaan cat asli Malang bernama PT.INDANA (Inti Daya Guna Aneka 

Warna) untuk menyulap Kampung Jodipan yang berada di RW: 02, RT: 09, 

07 dan 06 Kelurahan Jodipan Kota Malang menjadi lingkungan yang bersih, 

nyaman, indah dan berwarna. Proses pengecatan dimulai pada tanggal 06 

Juni 2016, setelah menghabiskan 2,5 ton cat dengan 17 varian warna-warni 

dalam pengerjaan waktu pengecatan selama 2 bulan, tak disangka Kampung 

Warna-Warni Jodipan mengundang ketertarikan orang untuk melihat, 

menikmati atau hanya sekedar menjadi objek foto dan selfie. Adanya sosial 

media seperti instagram yang menshare foto keindahan warna-warni rumah 

yang terlihat dari atas jembatan berantas, menjadikan Kampung Warna-

Warni Jodipan viral dan seketika booming.  

Setelah 80% pengecatan, berdasarkan publikasi media online seperti 

JawaPos, Kompas dan website resmi Kelurahan Jodipan pada tanggal 28 

Juli 2016, Wakil Walikota Malang untuk pertama kalinya melakukan 

kunjungan ke Kampung Warna-Warni Jodipan. Empat hari kemudian pada 

tanggal 01 Agustus 2016 disusul oleh Wali Kota Malang Anton juga 

berkunjung ke Kampung Warna Warni Jodipan. Setelah Kampung Warna-

Warni Jodipan diresmikan pada tanggal 04 September 2016, pemerintah 
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Kota Malang mencoba untuk melibatkan diri dengan melakukan 

pembenahan. Beberapa dinas yang ditunjuk langsung oleh Walikota Malang 

untuk melibatkan diri dan melakukan perbaikan yaitu (DPUPR) Dinas 

Pemukiman Umum dan Penataan Ruang, (DKP) Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta BAPPEDA (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah).  

Keterlibatan mereka pun beragam sesuai dengan porsi masing-masing. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BAPPEDA) Kota Malang sebagai 

salah satu badan pemerintahan pun pernah mengatakan kepada Nabila 

Firdausiyah selaku ketua kelompok Guyspro, bahwasanya pihak mereka 

mencemaskan keberadaan Kampung Jodipan yang kini menjadi kampung 

wisata. Pasalnya, keberadaan kampung yang berada di pinggir Sungai 

Brantas tersebut rawan terjadi bencana, baik banjir maupun longsor. Potensi 

bencana tersebut dikarenakan letaknya yang berdekatan dengan sungai dan 

landainya kondisi pemukiman warga. 

Sementara Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang 

menyikapi dengan caranya tersendiri. Wujudnya adalah adanya bantuan 

berupa 50 tempat sampah di Kampung Jodipan (sumber dari Bapak 

Mardjuki selaku Ketua RT 07 RW 02 Jodipan). Bahkan keberadaan 

Kampung Warna-Warni Jodipan menjadi inspirasi bagi DKP (Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan) untuk turut bekerjasama dengan PT.INDANA 

dengan menciptakan Kampung Putih di Klojen, Kecamatan Klojen guna 

mewujudkan kampung tematik lainnya. Alhasil, keberadaan Kampung 
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Jodipan menjadikan Kota Malang mantap untuk membangun kampung 

tematik lainnya sebagai ciri khas Kota Malang. Benar saja, pasca 

boomingnya Kampung Warna-Warni Jodipan, Pemkot pun mengadakan 

lomba Kampung Tematik Festival Rancang Malang, hingga bermunculanlah 

kampung tematik lainnya diantaranya Kampung Tridi, Kampung Topeng, 

Kampung Bamboo Mewek, Kampung Petik Organik, dan sebagainya. 

Dari sini peneliti ingin mendeskripsikan apakah peran pemerintah yang 

mencoba melibatkan diri di Kampung Warna Warni Jodipan itu 

mengesankan citra tertentu berkaitan dengan wujud dari perbaikan yang 

sudah dilakukan pemerintah Kota Malang dalam Kampung Warna-Warni 

Jodipan, atau memang itu merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya “Bagaimana Citra Pemerintahan Kota Malang di mata 

tokoh masyarakat RW: 02 Kelurahan Jodipan dalam Pengembangan 

Kampung Warna Warni Jodipan?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan citra 

pemerintahan Kota Malang di mata tokoh masyarakat RW: 02 Kelurahan 

Jodipan dalam Pengembangan Kampung Warna Warni Jodipan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, 

dan dapat dijadikan referensi khususnya bagi mahasiswa ilmu 

komunikasi dan juga untuk literature-literatur penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan 

pembaca dalam mengetahui citra pemerintahan Kota Malang dalam 

pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan. 


