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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Deskripsi Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing Kota Malang 

1. Letak Geografis

Kelurahan Jodipan adalah salah-satu-kelurahan di antara kelurahan 

lain yang terletak di Kecamatan Blimbing Kota Malang. Adapun untuk total 

luas wilayah Kelurahan Jodipan yakni 49,35 Ha dan letaknya berada di 

tengah Kota-Malang. Berikut merupakan Peta Wilayah Kelurahan Jodipan : 

Gambar 3.1 

Peta Wilayah Kelurahan Jodipan 

Sumber : http://keljodipan.malangkota.go.id 

Berdasarkan administratifnya, Kelurahan Jodipan ini dikelilingi 

oleh kelurahan-kelurahan lainnya yang terdapat di Kota-Malang. Adapun 

http://keljodipan.malangkota.go.id/
http://keljodipan.malangkota.go.id/
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batasanya di bagian sebelah utara adalah Kelurahan Polehan dan Kelurahan 

Kesatrian, Kecamatan Blimbing. Batasanya di bagian selatan adalah 

Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang. Batasannya di bagian 

Barat adalah Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen. Sedangkan untuk 

batasannya di bagian Timur adalah Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan 

Kedungkandang.  

2. Data Monografi Kelurahan Jodipan 

 Di Kelurahan Jodipan terdapat 8 Rukun Warga (RW) dengan 

memiliki jumlah Rukun Tetangga (RT) yang secara keseluruhan sebanyak 

87 RT. Adapun RW dan RT yang digunakan dalam penelitian ini berlokasi 

di RW 02 dengan 3 RT yakni RT 06, 07 dan 09 yang kini terkenal sebagai 

lokasi Kampung Wisata Warna-Warni-Jodipan. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari Kelurahan Jodipan jumlah keseluruhan penduduknya adalah 

sebanyak-13.135 jiwa dengan 2.343 Kartu Keluarga (KK).  

Tabel 3.1 

  Data Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Jodipan 

No Mata Pencaharian Jumlah Penduduk 

1 Karyawan 

1. PNS 

2. ABRI 

3. Swasta 

 

62 orang 

3 orang 

506 orang 

2 Wiraswasta/Pedagang 1.362 orang 

3 Buruh Tani - 

4 Pertukangan 292 orang 

5 Pensiunan 282 orang 

6 Pemulung - 

7 Jasa 25 orang 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Jodipan Tahun 2017 
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Dari tabel 3.1 dapat terlihat bahwa mata pencaharian penduduk 

dari Kelurahan Jodipan adalah bermacam-macam, namun dari bermacam-

macam pekerjaan tersebut, pekerjaan penduduknya tetap di dominasi oleh 

banyaknya penduduk yang bermatapencaharian sebagai pedagang. 

Berkaitan dengan terdapatnya Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan yang 

menjadi sebuah destinasi wisata baru di Kota Malang, sehingga hal tersebut 

semakin membuat banyak para penduduknya untuk memanfaatkannya 

dengan berjualan atau sebagai pedagang.  

3. Perkembangan Kampung Jodipan 

Kampung Jodipan merupakan salah satu dari perkampungan yang 

terletak di Kota Malang. Di Daerah Aliran Sungai dan tepatnya di bawah 

Jembatan Brantas atau biasa dikenal dengan sebutan Jembatan Buk Gluduk 

merupakan letak dari perkampungan ini yakni Kampung Jodipan. Hal ini 

dikarenakan ketika terdapat kendaraan yang sedang melintas di jembatan 

tersebut akan menimbulkan bunyi gludhuk-gludhuk. Ciri khas dari 

Kampung Jodipan ini adalah dengan terdapatnya sebagian area permukaan 

tanah yang lebih rendah jika dibandingkan dengan area permukaan tanah di 

daerah sekitarnya sehingga Kampung Jodipan ini sering disebut dengan 

Kapung Ledok (Ledokan). 

Adapun hasil dari data Kota-Tanpa-Kumuh, Kampung Jodipan 

adalah satu dari sekian kampung-kumuh yang terdapat di Kota-Malang. 

Lebih jelasnya terdapat 29 kampung yang tergolong sebagai kampung 

kumuh yang terdapat di Kota Malang dan salah satunya adalah Kampung 

Jodipan. Namun, tidak hanya terkenal sebagai kampung kumuh saja, 
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menurut warga sekitar bahwa sebutan Kampung Preman juga melekat pada 

Kampung Jodipan ini. Adapun menurut Pak Sony Parin selaku Ketua dari 

RW 02 Kampung Jodipan, kepemilikan rumah warga yang terletak di 

daerah aliran sungai ini masih ilegal sehingga pada beberapa tahun yang lalu 

tepatnya ketika sebelum adanya Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

berhembus kabar bahwa perkampungan tersebut akan digusur. Namun 

ketika sejak adanya Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan niat 

penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang tersebut 

diurungkan. 

B. Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

1. Sejarah Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

Kampung Wisata Warna-Warni-Jodipan-Kota Malang bermula dari 

adanya tugas sekelompok mahasiswa dari Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang yang terbentuk dalam sebuah 

kelompok yakni yang diberi nama dengan GuysPro (Guys Of Public 

Relations) yang beranggotakan dari delapan orang mahasiswa. Dengan 

brawal dari sebuah tugas praktikum PR 2 (Public Relations 2) yang 

bertemakan “Managemen Event”, para mahasiswanya ini ditugaskan untuk 

benar-benar mencari real client yang berkenan untuk dianalisis kegiatanya, 

diobsevasi sehingga akan ditemukanlah permasalahan-permasalahanya. 

Setelah GuysPro memilih beberapa klien yang ada di Malang, maka 

terpilihlah PT. Indana Paint yang merupakan sebuah perusahaan asli dari 

Malang yang begerak di bidang painting dan coating dengan produk catnya 

yakni Decofrash. Pihak GuysPro kemudian betemu dengan pihak 
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perusahaan tersebut yaitu Marcomnya (Marketing Communication) dan 

ternyata pihak perusahaan tersebut menginginkan adanya CSR (Corporate 

Social Responsibility) yang berbeda, hal tersebut dikarenakan kegiatan CSR 

dari PT. Indana Paint sebelumnya adalah hanya sebatas pada event charity 

yang bersifat sementara dan belum Sustainable development 

(berkesambungan). 

Setelah ditemukan pemasalahannya, kemudian GuysPro mencari cari 

lokasi yang cocok untuk dijadikan sasaran dari CSR PT. Indana Paint. 

Setelah menerima berbagai masukan-masukan dari beberapa pihak maka 

terpilihlah Kampung Jodipan. Kampung Jodipan ini merupakan salah satu 

perkampungan kumuh yang ada di Kota Malang dikarenakan letaknya yang 

berada dipinggiran sungai dan masih banyak warganya yang memang suka 

membuang sampah secara sembarangan. Kemudian GuysPro membuat 

konsep yang sesuai dengan konsep-CSR yakni triple bottom line CSR. 

Triple bottom line CSR ini diantaranya planet, people, dan profit. Konsep 

ini berfungsi untuk mengubah lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang 

lebih baik dari sebelumnya dengan mengajak para warganya untuk berperan 

lebih dalam menjaga dan mencintai lingkungan sekitarnya. 

Dalam bentuk perubahan yang akan dilakukan pada 

KampungJodipan, GuysPro ini membuat konsep “Decofrash Warnai 

Jodipan” yang didalamnya memiliki strategi yakni berupa CAT (Chatting,-

Action dan Transformation). Chatting memiliki tujuan mengajak warganya 

untuk berbicara dan berdiskusi melalui pendekatan-pendekatan personal 

dengan bentuk strategi yakni “Kulo Nuwun”. Di dalam arti bahasa 
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Indonesia, Kulo Nuwun memiliki arti “Permisi”. Adapun pada kegiatannya 

ini, GuysPro mengumpulkan para warga dari Kampung Jodipan khususnya 

kampung yang akan diubah untuk menjelaskan terkait maksud dan juga 

tujuannya dari adanya kegiataan “Decofrash Warnai Jodipan”. Strategi 

Action adalah kegiatan untuk mengecat Kampung Jodipan dan Strategi 

Tranformation merupakan keberharapan terkait adanya perubahan yang 

terjadi pada masyarakat baik dalam perilaku serta lingkungannya. 

 

Gambar 3.2 

Event “Kulonuwun” 

Sumber : Dokumentasi dari GuysPro, pada Bulan Mei 2016 

 

Setelah mendapatkan izin dari pihak Kampung Jodipan tersebut 

maka kemudian CSR “Decofrash Warnai Jodipan” dimulai dengan 

melakukan pembukaaan CSR yang dibuka oleh Vice President dari PT. 

Indana Paint yakni Steven Sugiharto pada tanggal 22 Mei 2016. Dua 

minggu setelah pembukaan tepatnya pada tanggal 6 Juni 2016,  akhirnya 

pengecatan dimulai dengan bantuan dari 10 tukang cat PT. Indana Paint 

yang juga bekerjasama dengan PASKHAS TNI AU untuk melakukan 

pengecatan pada dinding-dinding rumah warga yang tinggi dan GuysPro 

bekerjasama dengan komunitas mural turu kene untuk turut serta membantu 
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dalam pembuatan gambar-gambarnya. Kemudian pada tanggal 4 September 

2016, Kampung Wisata Warna Warni Jodipan ini diresmikan oleh Steven 

Sugiharto selaku Vice President dari PT. Indana Paint, Walikota Malang 

yakni H. Moch Anton, dan H. Fauzan yang merupakan Rektor dari 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan didampingi Dekan FISIP 

Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dr. Asep Nurjaman. Berikut 

adalah gambar dokumentasinya : 

 

Gambar 3.3 

Pembukaan “Decofresh Warnai Jodipan” 

Sumber : Dokumentasi GuysPro, Tanggal 22 Mei 2016 

 

Gambar 3.3 diatas merupakan pembukaan Kampung Wisata Warna-

Warni Jodipan dengan pelepasan balon yang diresmikan oleh Steven 

Sugiarto selaku Vice President dari PT. Indana Paint, Walikota Malang. 

Yakni H. Moch Anton, dan H. Fauzan yang merupakan Rektor dari 

Universitas-Muhammadiyah Malang dengan di dampingi Dr. Asep 

Nurjaman Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. Decofresh 

Warnai Jodipan merupakan tema yang digunakan dalam pembukaan 

tersebut. 
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2. Lokasi Kampung Wisata Warni-Warni Jodipan 

 

Gambar 3.4 

Peta Lokasi Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

Sumber : http://keljodipan.malangkota.go.id 

 

 

 
 

           Gambar 3.5 
Lokasi Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, September 2018 

 

http://keljodipan.malangkota.go.id/
http://keljodipan.malangkota.go.id/
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Dari gambar peta lokasi 3.4 diatas bahwa Kampung Wisata Warna-

Warni Jodipan berada pada lingkaran merah yakni pada RW 02 dngan 3 RT 

yakni RT 06, 07, dan 09, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing Kota 

Malang. Sedangkan pada gambar 3.5 lokasi Kampung Wisata Warna-Warni 

Jodipan terlihat bahwa kampung wisata ini terletak tepat di dekat pinggiran 

dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan juga tepat di bawah dari 

Jembatan Brantas. Selain itu, tepat di atas RT 06 RW 02 Kampung Wisata 

Warna-Warni Jodipan ini terdapat rel kereta api yang di lintasi. 

3. Kelompok-Sosial-Kampung Wisata Warna-Warni-Jodipan 

Warga Kampung Wisata Warna-Warni-Jodipan yang berada di RT 

06, 07, dan 09 RW 02 sebagian besar merupakan penduduk asli yang 

memang sudah lama tinggal secara turun-temurun sejak dulu sehingga 

masih memiliki nilai-nilai khusus terkait kultur sosial dan budaya yang 

masih kuat. Terdapat beberapa kegiatan dari dulu hingga sekarang yang 

masih berjalan yang salah satunya yakni kegiatan kerja bakti yang dilakukan 

setiap sebulan sekali. Sebelum adanya Kampung Wisata Warna-Warni 

Jodipan ini kegiatan tersebut sudah berjalan dengan rutin hingga saat ini. 

Kerja bakti dilakukan setiap hari minggu dengan membersihkan bantaran-

bantaran sungai dan membersihkan setiap sudut di RT 06, 07, 09. 

Menurut Ketua RW yakni Bapak Sony Parin mengungkapkan 

bahwa tidak adanya data terkait kelompok sosial yang ada di Kampung 

Wisata Warna-Warni Jodipan, yang kini ada hanyalah beberapa paguyupan 

seperti jama’ah tahlilan bagi bapak-bapak paguyupan PKK dan juga 

organisasi Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan. Untuk kegiatan PKK ini 
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dilakukan di setiap RT dan dilakukan sebayak 2 kali dalam sebulan. Untuk-

jama’ah tahlilan dilakukan bersamaan dengan ketiga RT yakni RT 06, 07, 

dan 09 yang beranggotakan kurang lebih 35 orang dan akan bertempatan 

secara bergiliran ke rumah-rumah dari setiap anggotanya. Selain itu 

kelompok sosial yang terbilang baru dibentuk yaitu organisasi dari 

Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan. 

Adapun Organisasi-Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

dibentuk setelah adanya peresmian-Kampung.Wisata Warna-Warni Jodipan 

pada tanggal 4 September 2016. Organisasi ini dibuat dari perwakilan 

masing-masing RT yang ada di kampung tersebut yang bertujuan untuk 

mengurus Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan yang dimana warganya 

agar tetap..melestarikan lingkungannya dan menjadikan kampung tersebut 

menjadi kampung wisata dengan sebuah destinasi-wisatanya yang akan 

tetap eksis di Kota Malang. Dalam organisasi ini dilakukan rapat rutin setiap 

2 bulan sekali untuk membahas hal-hal yang diperlukan demi membangun 

Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan : 

 

Bagan 3.1 

 Struktur Organisasi Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

Sumber :.Hasil Wawancara Peneliti, September 2018 
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Setiap peranan tokoh masyarakat yang ada di Kampung Wisata 

Warna-Warni Jodipan dalam proses pengelolaannya merupakan hal yang 

sangat penting. Pada dasarnya organisasi ini bertugas untuk mengambil 

setiap keputusan dari hasil musyawarah bersama warga. Menurut bapak 

Marzuki selaku Ketua Pengelola Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan, 

setiap ada kegiatan yang akan dilakukan selalu diadakan rapat dengan 

mengumpulkan tokoh-tokoh tersebut dan beberapa warganya demi 

mendapatkan hasil musyawarah yang mufakat demi kelangsungan kegiatan 

yang ada di Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan. 

4. Sistem Pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

Kini, Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan merupakan salah 

satu diantara kampung tematik yang ada di.Kota Malang yang menjadi salah 

satu alternatif untuk dijadikan sebagai destinasi wisata bagi para pegunjung 

baik pengunjung dari dalam kota hingga pengunjung dari luar kota. Setiap 

destinasi wisata perlu adanya sebuah pengelolaaan yang baik. Berikut 

gambaran umum tentang sistem pengelolaan Kampung Wisata Warna-

Warni Jodipan : 

4.1 Sistem Kontrak dengan CSR PT. Indana Paint  

Jodipan bekerjasama bersama PT. Indana Paint dengan memiliki 

program CSR “Decofresh Warnai Jodipan”. Sistem ini merupakan sistem 

kontrak selama 2 tahun sejak September 2016. Kerjasama yang telah 

disepakati ini adalah berupa bantuan memberikan cat untuk dinding outdoor 

saat pengecatan awal dan pembaharuan cat sebanyak 4 kali selama 2 tahun 

yaitu dengan pengecatan selama 6 bulan sekali. 
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Perjanjian kerjasama PT. Indana Paint dan Kampung Wisata 

Warna-Warni Jodipan telah berakhir di bulan September.2018. Namun 

ketika peneliti menemui pihak Marcommnya yakni Bapak Very Fadli, 

beliau mengkonfirmasi bahwa kerjasama dengan Kampung Wisata Warna-

Warni Jodipan telah diperpanjang karena menurut pihak perusahaannya 

menilai bahwa warga dapat mengelola dengan baik. 

4.2 Tiket Masuk Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

Terdapat 4 pintu masuk yang disediakan untuk dapat memasuki 

kawasan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan yang dimana setiap pintu 

masuknya terdapat loket pembelian tiket masuk yang dijaga oleh petugas 

tim ticketing yang merupakan ibu-ibu PKK dari Kampung Wisata Warna-

Warni Jodipan. Adapun untuk harga tiket masuk Kampung Wisata Warna-

Warni Jodipan sebesar Rp. 3000 per-orang. 

4.3 Pembaharuan Gambar Dinding dan Pernak-Pernik Kampung 

Wisata Warna-Warni Jodipan 

Satu hal yang dapat menarik perhatian bagi para pengunjung 

Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan yaitu terdapat banyaknya lukisan 

dan gambar-gambar yang menghiasi dinding rumah warga dan pernak-

pernik yang ada disetiap jalan. Pada awal pembukaan Kampung Wisata 

Warna-Warni Jodipan ini, Guys Pro bekerjasama dengan sebuah komunitas 

“Turu Kene” yang merupakan sebuah komunitas mural yang ada di Malang. 

Kerjasama yang dilakukan ini adalah menggambar semua lukisan yang ada 

di Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan. Namun kerjasama tersebut 

hanya berjalan pada pembukaan saja, setelah itu untuk pembaharuan-
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pembaharuan dan perubahan-perubahan terkait gambar-gambarnya 

dilakukan oleh beberapa warga kampung sendiri yang bisa menggambar 

atau sesekali memanggil dari orang luar. 

Kemudian untuk pembuatan pernak-perniknya dilakukan juga oleh 

warga dengan menentukan ide dan membuatnya secara bersama. Awal 

terbentuknya tim kreatif bertujuan untuk memberikan ide, namun semakin 

lama ide-ide tersebut terkadang disampaikan oleh warga Kampung Warna-

Warni Jodipan. 

4.4 Sistem Kemanan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

Sejak awal pembukaan dan dibukanya Kampung Wisata Warna-

Warni Jodipan pengunjung selalu berdatangan. Kemudian untuk menjaga 

agar tetap kondusif maka pengurus organisasi membentuk tim..keamanan 

dalam dalam pengelolaannya. Tim Keamanan Kampung Wisata Warna-

Warni Jodipan memiliki 3 anggota yang bertugas menjaga dan mengawasi 

para pengunjung yang saat itu datang terutama pada barang bawaan 

pengunjung. 

Tim keamanan bertugas mengawasi pengunjung dengan berkeliling 

untuk melihat-lihat keadaan sekitar. Namun demi menjaga keamanan yang 

lebih terjaga maka terpasang cctv disetiap sudut dan jalan tertentu Kampung 

Wisata Warna-Warni Jodipan untuk dapat lebih membantu mengawasi 

keadaan. 

4.5 Kebersihan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

Demi menjaga kebersihan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

maka disetiap sudut maupun jalan terdapat tempat sampah agar tiap para 
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pengunjung dapat dengan mudah membuang sampah pada tempatnya dan 

Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan menjadi lebih terjaga 

kebersihannya. Untuk petugas kebersihan terdapat tim kebersihan khusus 

yang mengatur dan terdapat pasukan berbaju kuning yang mengambil 

sampah pada setiap malam ketika jam kunjung wisata sudah ditutup. 

C. Peran Pemerintah Kota Malang 

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah salah satu Dinas yang 

terdapat di Kota Malang yang gedung dari kantor Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Malang ini terletak di Jalan Komplek Museum Empu 

Purwa Perumahan Tria Santa No. B210, Jl. Soekarno Hatta, Mojolangu, 

Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kantor ini terletak bersebelahan 

dengan Gedung Balai Penyelamatan Benda Purbakala Museum “MPU 

PURWA” sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang 

SO Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun 2012 

Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Malang. Adapun kedudukaan dari Dinas Kebudayan 

dan Pariwisata Kota Malang ini langsung berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Walikotanya melalui Sekretariatan Daerah yang 

dipimpin oleh Kepala Dinas terkait. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang melaksanakan 

tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan 

daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata yang terdapat di Kota Malang. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kebudayaan dan 
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Pariwisata Kota Malang mempunyai fungsi. Dari beberapa fungsi tersebut 

salah satunya adalah fungsi pelaksanaan program di bidang kebudayaan dan 

pariwisata. Namun jika dikaitkan dengan pengelolaan Kampung Wisata 

Warna-Warni Jodipan Kota Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

memiliki peran hanya sebagai fasilitator maupun katalisator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


