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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk cukup tinggi yakni mencapai 1,38% per tahun (Badan Pusat 

Statistik, 2015). Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia 

ternyata masih belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan 

yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan penduduk untuk berusaha 

lebih keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya banyak 

penduduk yang melakukan urbanisasi dengan maksud dan tujuan agar 

memperoleh pekerjaan dan tempat yang lebih baik dari daerah asalnya. 

Perpindahan penduduk tersebut semakin tidak terkendali sehingga akan 

menyebabkan adanya pemukiman kumuh dan bangunan liar. Hal tersebut 

dapat terjadi karena kedatangan para urban tidak disertai dengan 

kemampuan dan keahlian sehingga tidak mampu mengikuti perkembangan 

di daerah tujuan. 

Daerah kumuh (slum’s area) diartikan sebagai suatu kawasan 

pemukiman atau bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai 

tempat tinggal dengan kondisi berada di bawah standar yang telah 

ditetapkan. Sesuai dengan yang tercantum pada undang undang nomor 1 

tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, disebutkan 

bahwa pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni 

karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang 
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tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 

memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh adalah perumahan yang 

mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 

 Berbagai isu daerah aliran sungai (DAS) tidak lepas dari adanya 

pemukiman kumuh (slum area), begitu pula sebaliknya pemukiman 

kumuh selalu identik dengan daerah aliran sungai, pinggiran rel kereta api, 

dan juga dibawah jembatan layang. Seperti halnya juga isu pemukiman 

kumuh di daerah ibu kota Jakarta, salah satunya adalah daerah kawasan 

kalijodo, pemukiman kumuh yang berdiri dikawasan aliran sungai tersebut 

justru dijadikan sebagai tempat hiburan malam. Sebelum dilakukannya 

penertiban pemukiman kumuh kalijodo oleh gubernur pada saat itu, setiap 

hari di lokasi tersebut berlangsung aktivitas seksual dengan transaksi uang. 

Minimnya lapangan pekerjaan dan juga minimnya lahan untuk mendirikan 

bangunan rumah mengakibatkan seluruh warga kalijodo baik lansia, 

keluarga maupun anak harus tinggal dan berbaur dengan kehidupan 

prostitusi yang ada di sana. Kondisi seperti ini justru akan berakibat tidak 

baik untuk tumbuh kembang bagi anak-anak yang sebenarnya mereka 

adalah aset bangsa untuk masa depan. 

 Pemukiman kumuh yang sering kita jumpai di media televisi 

biasanya berada di ibu kota Jakarta. Jakarta yang dianggap sebagai pusat 

berputarnya ekonomi menjadikan banyak masyarakat pedesaan datang 

berbondong-bondong untuk mengadu nasib di ibu kota tersebut, namun 

tidak hanya pemukiman kumuh di daerah ibu kota saja yang jumlahnya 

meningkat, melainkan juga di kota-kota besar lainnya salah satunya adalah 
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kota Malang, Jawa Timur. Berbagai upaya pemerintah kota Malang untuk 

membereskan persoalan pemukiman kumuh tersebut namun sampai saat 

ini masih belum bisa terselesaikan secara tuntas. 

 Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) sangat 

relevan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dewasa ini. 

Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan adanya krisis yang melanda sistem 

negara kesejahteraan (welfare state) dan juga permasalahan pemukiman 

kumuh. Hal tersebut relevan dengan ungkapan Jim Ife (dalam Prastowo, 

2010 : 11), bahwa krisis pelayanan kemanusiaan yang ditunjukkan dengan 

melemahnya sistem negara kesejahteraan telah mendesak sistem 

pelayanan-pelayanan sosial yang berbasis masyarakat untuk menjalankan 

peran pembangunan sosial. Pemberdayaan masyarakat adalah satu bagian 

dari sistem pelayanan sosial yang berbasis kepada masyarakat. 

 Nilai strategis pemberdayaan masyarakat menjadi tereduksi 

karena terjadi penyempitan makna pemberdayaan oleh sebagian besar 

kalangan, pemberdayaan masyarakat justru kerap diidentikkan dengan 

hanya pemberian modal usaha saja. Seperti halnya kebijakan beberapa 

tahun yang lalu yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang 

dibagikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin, pada dasarnya 

ditujukan untuk modal usaha dari penduduk miskin namun hal tersebut 

justru terkesan bersifat charity (derma) yang bersifat sesaat dan berjangka 

pendek. Fakta penyempitan makna pemberdayaan masyarakat yang terjadi 

sangat berbeda dengan kelurahan Jodipan yang saat ini menjadi kampung 

wisata warna-warni karena perubahan tersebut berdasarkan pemberdayaan 
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yang memandang potensi dan kekuatan warga kelurahan Jodipan yang 

melibatkan seluruh warga kelurahan tersebut. 

Jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur setelah kota Surabaya 

adalah kota Malang. Pada tahun 2010 jumlah penduduk kota Surabaya 

sebesar  2.771.615 jiwa yang meningkat sebesar 0,55% di tahun 2015 yang 

berjumlah sebesar 2.848.583 jiwa. Sedangkan kota Malang di tahun 2010 

memiliki jumlah penduduk sebesar 822.201 jiwa yang meningkat sebesar 

0,70% di tahun 2015 yang berjumlah 851.298 jiwa (BPS Kota Malang, 

2017). Malang termasuk kota besar dengan luas 145.28 km2. Kota Malang 

dibagi menjadi 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Saat ini di Indonesia mulai 

berkembang kampung wisata tematik, tidak terkecuali di kota Malang 

yang juga terdapat kampung wisata tematik sebagai icon berbagai 

kampung wisata tematik lainnya yaitu kampung wisata warna-warni 

Jodipan. Kelurahan Jodipan adalah salah satu kelurahan yang ada di kota 

Malang yang dijadikan sebagai tujuan wisata. Kota Malang yang telah 

lama menyandang predikat kota pendidikan dan kota wisata kini juga 

memiliki tujuan wisata tematik baru yang bernama “Kampung Warna-

Warni Jodipan” yang dulunya sebelum menjadi kampung wisata, kampung 

Jodipan adalah termasuk kedalam pemukiman kumuh di tengah kota 

Malang. Kampung ini telah terkenal dan menjadi perhatian banyak orang. 

Setiap hari selalu ada wisatawan yang datang hanya untuk sekedar 

mengambil foto dengan background rumah yang berwarna-warni. 

Berdasarkan profil kelurahan Jodipan, kelurahan Jodipan 

merupakan kelurahan yang terletak di wilayah kecamatan Blimbing, kota 
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Malang. Kelurahan ini terdiri dari 8 RW (Rukun Warga) dan 86 RT 

(Rukun Tetangga). Jodipan memiliki luas wilayah total 49,35 Ha. 

Kelurahan ini memiliki penduduk sejumlah 13.368 jiwa yang terbagi 

dalam 2.337 Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, ada 6.742 orang 

pria dan 6.626 wanita. Penduduknya didominasi oleh mereka yang berusia 

antara 15 hingga 65 tahun, dengan jumlah 9.440 orang. Mayoritas 

penduduknya bermatapencaharian di bidang jasa dan perdagangan (profil 

Jodipan, 2017). 

Sebelum menjadi kampung warna warni Jodipan, Jodipan terkenal 

dengan kampung juanda yang kumuh dengan lokasi yang berada di 

bantaran sungai brantas kota Malang di bawah jembatan rel kereta api dan 

pasar loak yang kumuh, seperti itulah paparan dari salah satu tokoh 

Masyarakat Jodipan yaitu bapak ketua RW, bapak Parin yang peneliti 

wawancarai pada saat melakukan Observasi. Banyak orang yang 

mengatakan bahwa Jodipan memiliki potensi pemandangan yang indah 

dan bagus namun sebelum menjadi kampung warna warni jodipan terkenal 

dengan kampung yang bangunannya tidak terawat dan berlumut dan 

kumuh sehingga menjadi tidak enak di pandang. 

Kampung kumuh selalu identik dengan kampung miskin. Namun 

kemiskinan yang ada di perkotaan mempunyai karakteristik yang berbeda 

dengan kemiskinan yang terjadi di pedesaan. Masyarakat di perkotaan 

lebih memiliki tingkat pengetahuan yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan masyarakat pedesaan. Kondisi geografis antara perkotaan dan 

pedesaan dalam realitasnya memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Di 
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perkotaan sangat jarang ditemukan tanah lapang yang bisa digunakan 

untuk bercocok tanam ataupun kegiatan produktif lainnya. Kondisi seperti 

ini sangat berbeda dengan masyarakat pedesaan yang kebanyakan 

memiliki tanah yang luas dan lapang dan sangat leluasa untuk digunakan 

sebagai kegiatan produktif. Perbedaan yang ada menuntut adanya 

pendekatan yang berbeda pula untuk memberdayakan masyarakat. 

Khususnya di masyarakat perkotaan yang mempunyai lahan sempit. 

Begitu pula yang terjadi di kelurahan Jodipan, dengan lahan yang sangat 

sempit, rumah yang berdempetan dan bahkan setiap rumah tidak memiliki 

lahan kosong untuk dibangun kamar mandi yang akibatnya keluarga yang 

tidak memiliki kamar mandi sendiri harus menggunakan fasilitas kamar 

mandi umum. Namun kendati demikian, kamar mandi umum saat ini telah 

menggunakan tarif tersendiri untuk para wisatawan. 

Sebagaimana hasil penelitian oleh Gendis (2017 : 4) bahwa 

program CSR yang diberikan oleh PT. Indana telah berhasil merubah 

kampung Jodipan yang awalnya kumuh dan terancam digusur menjadi 

kampung wisata di kota Malang berkat ide kelompok Guys-Pro 

mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. 

Dampak implementasi program CSR ini terjadi diberbagai aspek yaitu 

aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya/etika. Namun 

implementasi program CSR yang diberikan hanya terbatas pada pemberian 

cat saja. Tidak ada program jangka panjang yang dapat memberdayakan 

masyarakat Jodipan agar lebih mandiri lagi. 



7 
 

Kampung wisata yang diresmikan pada tanggal 4 September 2016 

ini pada awal selesainya proses pewarnaan kampung Jodipan, banyak 

wisatawan yang datang bahkan setiap hari tidak pernah sepi pengunjung, 

melihat peluang tersebut kemudian masyarakat Jodipan mencoba untuk 

mencukupi kebutuhan wisatawan seperti berjualan makanan ringan hingga 

makanan berat, bahkan hampir setiap rumah membuka toko. Disamping 

itu, pembentukan kepengurusan kampung warna-warni Jodiapan juga telah 

berjalan lancar dan telah ada kemajuan perawatan dari tim kreatif. 

Fenomena diatas sekilas dapat kita simpulkan bahwa perekonomian 

masyarakat Jodipan meningkat drastis, namun setelah beberapa bulan 

berjalan maka berbagai persoalan pun muncul seperti semakin 

melemahnya upaya perawatan dan menurunnya daya tarik wisata kampung 

warna-warni tersebut. 

Kampung wisata Jodipan yang selanjutnya disebut KWJ 

merupakan salah satu tujuan wisata kota Malang yang sangat unik, yaitu 

berawal dari adanya kampung warna-warni Jodipan, kemudian muncullah 

inspirasi serupa untuk diterapkan di daerah-daerah lain bahkan tidak hanya 

di dalam kota Malang melainkan juga sampai menginspirasi luar kota. 

Contoh daerah yang terinspirasi dari adanya kampung warna-warni 

Jodipan adalah desa kumenanti yang terletak di dusun Baran kota Malang 

yang juga merupakan desa binaan dinas sosial kota Malang. Selanjutnya 

yaitu kampung warna-warni Surabaya dan kampung warna-warni Jogja. 

Merambahnya inspirasi dalam hal mewarnai suatu kawasan tidak 

lepas dari peran besar media, baik media cetak, media digital maupun 
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pertelevisian. Media sangat berperan besar dalam hal memperkenalkan 

suatu tujuan wisata baru, khususnya dalam memperkenalkan kampung 

warna-warni Jodipan yang terletak di kota Malang tersebut. Setelah media 

mulai meninggalkan ketenaran tersebut untuk berita yang lebih baru, maka 

hal tersebut menjadi tanggung jawab masyarakat KWJ sendiri dengan 

bantuan pemerintah kota Malang untuk menjaga eksistensi keberadaan 

kampung warna-warni Jodipan. 

Menurut Prabowo (Surya Malang online) yang diakses pada 14 

September 2017, mengungkapkan bahwa pemerintah kota Malang mulai 

serius dalam pengelolaan kampung warna-warni, pemerintah kota 

memiliki rencana untuk menghubungkan kampung warna-warni dengan 

kampung tridi, pemberdayaan masyarakat setempat, dan adanya homestay. 

Ketika peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari, 

ketiga rencana tersebut masih belum ada tindak lanjutnya, namun  saat ini 

jembatan penghubung antara kampung wisata warna-warni dengan 

kampung tridi telah selesai dibangun dan telah diresmikan pada hari senin 

tanggal 9 Oktober 2017. Namun peneliti masih belum mengetahui model 

pemberdayaan masyarakat setempat yang direncanakan oleh pemerintah 

kota Malang tersebut. Adanya rencana pemberdayaan masyarakat 

setempat oleh pemerintah kota, maka peneliti ingin mengetahui model 

pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan kampung 

wisata tersebut dan juga untuk mengetahui apakah model tersebut dapat 

berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat ataukah 
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justru sebaliknya. Berdasarkan fenomena dan fakta diatas maka peneliti 

ingin mengangkat tema tersebut. 

B. Rumusan Masalah : 

1. Bagaimana model pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan 

kampung wisata tematik KWJ kota Malang ? 

2. Bagaimana dampak pemberdayaan berbasis pengembangan kampung 

wisata tematik terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat 

Jodipan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat berbasis 

pengembangan kampung wisata tematik KWJ. 

2. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan berbasis pengembanagn 

kampung wisata tematik terhadap kesejahteraan keluarga dan 

masyarakat Jodipan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat/kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara Akademis 

a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian bagi mahasisiwa Universitas Muhammadiyah 

Malang, khusunya Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial 

tentang model pemberdayaan yang ada di masyarakat dan wawasan 

ilmu pengetahuan bagi penelitian lain yang mengambil konsentrasi 

dibidang pemberdayaan Masyarakat. 
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b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan pemberdayaan 

masyarakat terutama pemberdayaan kampung wisata. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi segenap pihak yaitu Pemerintah Kota Malang dan 

Masyarakat kota Malang, khususnya warga yang menjadi pelaksana 

Model Pemberdeyaan Masyarakat berbasis pengembangan kampung 

wisata kampung warna-warni kelurahan Jodipan. Bagi LPMK Jodipan, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan 

rujukan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui 

implementasi model pemberdayaan masyarakat berbasis 

pengembangan kampung wisata. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun untuk penulisan skripsi ini, peneliti memiliki batasan ruang 

lingkup penelitian yaitu : 

a. Gambaran umum Kelurahan Jodipan 

b. Gambaran Kampung warna-warni Jodipan 

c. Model pemberdayaan masyarakat kampung warna-warni Jodipan 

berbasis pengembangan kampung wisata tematik 

d. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 

sebagai wadah dalam mendukung terlaksananya pengembangan 

kampung wisata tematik sebagai proses pemberdayaan masyarakat 

kampung warna-warni Jodipan 
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e. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi 

model pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan kampung 

wisata tematik di kampung warna-warni Jodipan 

f. Dampak pemberdayaan masyarakat kampung wisata tematik bagi 

kesejahteraan keluarga dan masyarakat kampung warna-warni Jodipan 

Ruang lingkup ini disertakan dengan maksud agar tetap pada konteks 

tujuan penelitian dan supaya lebih teliti, dalam artian tidak menjalar terlalu 

jauh pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


