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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Profil Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir 

  Lokasi dari penelitian ini berada di kelurahan Ampel kecamatan 

Semampir kota Surabaya. Lokasi ini berada di Surabaya Utara, dekat 

perbatasan kota Surabaya dan Pulau Madura. Kelurahan Ampel berada di 

jalan besar KHM. Mansyur, jalan ini di padati oleh perkampungan Arab. 

Orang Surabaya biasa menyebutnya dengan kampung Ampel, karena 

kawasan ini dekat dengan masjid besar Sunan Ampel. Selain etnis Arab, 

wilayah ini juga di padati etnis Jawa, Madura, India, dan Cina. 

  Wilayah ini berjarak 5 Km dengan pusat pemerintahan Kota 

Surabaya. Secara keseluruhan luas wilayah ini mencapai 30 Ha. Kelurahan 

Ampel memiliki batas-batas wilayah: 

1. Sebelah Selatan dan Barat  : Kelurahan Nyamplungan Kecamatan 

 Pabean Cantian. 

2. Sebelah Utara   : Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir. 

3. Sebelah Timur   : KelurahanSidotopo Kecamatan Semampir. 

Nuansa budaya Arab di perkampungan ini pun sangat kental begitu 

kita memasuki wilayah ini. Nasi kebuli, nasi mandhi, nasi bukhari, kebab, 

syawarma, dan kambing guling merupakan makanan yang paling banyak 

dijumpai di wilayah ini. Tidak hanya itu, snack khas Timur Tengah seperti 

roti Maryam, sambosa, pastel dan kroket melengkapi kopi Arab dan teh 

rempah (teh Adeni).   
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Berdasarkan data statistik kelurahan Ampel tahun 2017 jumlah 

penduduk di wilayah ini cukup padat, yaitu 6.709 kepala keluarga. 

Table 4.1 

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

Jumlah penduduk Laki-laki Perempuan Jumlah Seluruhnya 

 21.855 10.951 32.806 

 

 Di wilayah ini tedapat pemukiman, hotel, masjid, pasar, 

pergudangan dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi di wilayah ini cukup 

beragam, namun kebanyakan dari etnis Arab adalah berdagang. Berdasarkan 

data yang diperoleh dari kependudukan kelurahan Ampel jumlah penduduk 

berdasarkan pekerjaannya sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Data berdasarkan jenis pekerjaan 

 

No Jenis Pekerjaan Jumlah

1 TNI 21 Jiwa

2 POLRI 9 Jiwa

3 BUMN/BUMD 7 Jiwa

4 Pedagang 573 Jiwa

5 Pegawai Swasta 4.580 Jiwa
6 Dokter 32 Jiwa

7 Tenaga Medis 6 Jiwa

8 Pembantu 23 Jiwa

9 Notaris 12 Jiwa

10 Pejabat tinggi 1 Jiwa

11 Mahasiswa 350 Jiwa

12 Pelajar 3.230 Jiwa

Sumber Data:  Data Kependudukan Kelurahan Ampel 

Kecamatan Semampir Kota Surabaya  2017.   
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 Dari data di atas dapat dilihat bahwa banyaknya pengangguran di 

wilayah ini. Kebanyakan dari mereka adalah etnis Madura karena mereka 

tidak punya pekerjaan dan tempat tinggal menetap. Sebagian dari mereka 

menjadi pegawai toko-toko yang berada disana, sebagian nya mereka hanya 

sebagai buruh di wilayah Ampel. Sedangkan untuk etnis Arab mereka 

banyak yang bekerja sebagai pedagang, mereka memiliki toko-toko yang 

beradan diwilayah Ampel. Dapat dilihat banyaknya pertokohan di sepanjang 

jalan menuju Masjid besar Sunan Ampel.  

Kelurahan Ampel terbagi menjadi beberapa Rukun Warga (RW) 

dan Rukun Tetangga (RT). Di kelurahan Ampel terdiri dari 17 RW dan 86 

RT. Kelurahan Ampel merupakan wilayah yang cukup menarik, karena 

begitu memasuki wilayah ini ciri khas dari kampung Arab disini sangat 

terasa. Walaupun wilayah ini termasuk daerah multietnis yang dipadati oleh 

etnis Jawa, Arab, Madura, India, dan Cina. Namun yang paling dominasi 

yaitu etnis Arab. Gaya rumah-rumah disini masih asli peninggalan zaman 

Belanda. Arsitektur nya belum banyak yang berubah, rumah-rumah seperti 

itulah yang banyak dihuni oleh etnis Arab. Adapun jumlah penduduk 

menurut Etnis yang bermukim di wilayah Ampel adalah sebagai berikut

 : 

13 Pensiunan 79 Jiwa

14 Belum bekerja 3.071 Jiwa

15 Lain-lain 5.759 Jiwa

Sumber Data:  Data Kependudukan Kelurahan Ampel 

Kecamatan Semampir Kota Surabaya  2017. 
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Tabel 4.3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku 

 

 

 Dalam bidang keagamaan mayoritas warga kelurahan Ampel 

menganut agama Islam. Sedangkan minoritas adalah agama Hindu. Berikut 

data kependudukan berdasarkan agama yang diperoleh dari Kelurahan 

Ampel : 

Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 

 

.   

  

No Etnis Kewarganegaraan Jumlah

WNI 13.002 Jiwa

WNA 7 Jiwa

WNI 8.718 Jiwa

WNA -

WNI 26 Jiwa
WNA 6 Jiwa

WNI 35 Jiwa

WNA 3 Jiwa
4 India

1 Arab

2
Jawa dan 

Madura

3 Cina

No Agama Jumlah

1 Islam 21.731 Jiwa

2 Kristen 120 Jiwa

3 Kristen 20 Jiwa

4 Buddha 91 Jiwa

5 Penganut 5 Jiwa

Sumber Data:  Data Kependudukan Kelurahan Ampel 

Kecamatan Semampir Kota Surabaya  2017. 

 

Sumber Data:  Data Kependudukan Kelurahan Ampel 

Kecamatan Semampir Kota Surabaya  2017. 
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Dari banyaknya etnis di wilayah ini maka tidak akan lepas dari 

proses beribadah yang dilakukan masing-masing etnis dalam menjalankan 

kegiatan agama. Namun di wilayah Ampel hanya ada masjid-masjid besar 

yang berjumlah 3 dan 41 musholla. Sedangakan untuk tempat ibadah bagi 

agama lain tidak tersedia disini. Mereka biasa beribadah diluar Kelurahan 

Ampel. 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang dibutuhkan setiap manusia. 

Dengan adanya pendidikan maka ilmu yang dapat akan semakin beragam 

dan berkembang luas. Dari data yang di dapat banyaknya warga yang hanya 

lulusan SD sehingga untuk menjadi tenaga ahli masih belum tercukupi. 

Tabel 4.5 

Jumlah Penduduk Berdasrakan Tingkat Pendidikan 

 

 

Sumber Data:  Data Kependudukan Kelurahan Ampel 

Kecamatan Semampir Kota Surabaya  2017. 
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Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada sarana dan fasilitas 

yang memadai. Gedung-gedung sekolah yang nyaman merupakan fasilitas 

yang penting agar proses belajar mengajar berjalan. Berikut data sarana 

pendidikan formal yang berada di kelurahan Ampel : 

Tabel 4.6 

Data Sarana Pendidikan Formal 

 

 

Pemukiman disini padat, bangunan rumah satu dengan yang lain 

saling berhimpitan. Perkampungannya memiliki lebar sebesar 2-3 meter, 

dan rumahnya saling berjajar dan berhadapan. Etnis Jawa dan India pun 

hidup bertetannga dengan etnis Arab dengan sangat rukun tanpa adanya 

perbedaan. Sedangkan untuk etnis Madura dapat dijumpai di belakang 

perkampungan Etnis Arab, karena mereka hidup berkelompok dan tidak 

menetap. Multikultural yang terjadi di perkampungan ini dari dahulu sampai 

sekarang merupakan hal menarik yang dimiliki oleh kota Surabaya.  

No Pendidikan Jumlah

1 Kelompok Bermain (KB) 4 unit

2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 8 unit

3 Sekolah Dasar (SD) 11 unit

4 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 14 unit

5 Sekolah Menengah Atas (SMA) 10 unit

Sumber Data:  Data Kependudukan Kelurahan Ampel 

Kecamatan Semampir Kota Surabaya  2017. 
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 Penerapan Nasab dalam Keluarga Keturunan Arab di Kelurahan 

Ampel Kota Surabaya 

   Dulu etnis Arab di kenal sebagai orang yang sangat tertutup dan 

tidak dapat berbaur dengan etnis lain. Sehingga dalam urusan pernikahan 

mereka juga menutup diri dan menikah dengan sesama keturunan Arab. 

Semakin berjalannya waktu mereka mulai terbuka dan bersosialisasi dengan 

lingkungan luar dan berbagai etnis.  

Dalam penelitian terdahulu oleh Kurnia Rizkiati (2012) 

menyebutkan hasil penelitiannya, bahwa pernikahan endogami masih 

dipertahankan karena dilatar belakangi oleh kebudayaan yang masih 

dipegang kuat oleh masyarakat keturunan Arab, kuatnya keinginan untuk 

tetap mempertahankan identitas dirinya sebagai keturunan Arab yang 

dilakukan dengan cara membuat batasan dalam pemilihan pasangan dalam 

pernikahan sehingga upaya untuk kemurnian keturunan darah, 

kepercayaan dan keamanan harta tetap dijaga. Selain pernikahan dilakukan 

atas dasar emosional saling menyukai, peran orang tua juga memiliki 

peranan penting. 

  Menurut sebuah jurnal online Jihan Suroyyah (2014) pada 

kenyataannya, prinsip-prinsip kesetaraan pasangan dalam komunitas Arab 

dihadapkan pada keadaan zaman yang terus berkembang, tidak semua 

masyarakat berketurunan Arab masih memegang prinsip kesetaraan 

pasangan, perbedaan pemikiran dan perbedaan pandangan tiap individu 

menjadi salah satu alasannya. Masyarakat modern misalnya, beranggapan 

bahwa pernikahan sesama golongan itu sempit dan membatasi ruang gerak 
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dalam hal pemilihan jodoh. Para remaja juga tidak sedikit yang menganggap 

bahwa dijodohkan untuk memilih pasangan adalah hal kuno. 

  Sehingga beberapa dari mereka telah menikah dengan etnis non-

Arab. Semakin banyaknya yang melakukan seperti itu, maka hal tersebut di 

anggap hal yang wajar bagi mereka. Dan meneruskan turunannnya yang lain 

dengan menikahkan dengan non-Arab. Tetapi tidak semua dari mereka 

berpikiran seperti itu. Mereka yang masih menjalankan tradisi Hadramout 

merasa khawatir akan hilangnya budaya itu. Sehingga membuat turunan 

Arab sedikit demi sedikit akan berkurang. 

Nasab merupakan keturunan atau kekerabatan berdasarkan hubungan 

darah melalui perkawinan yang sah. Bangsa Arab merupakan bangsa yang 

sangat memperhatikan dan menjaga nasab dan hubungan kekerabatan, 

karena mereka tidak lupa nenek moyang mereka. Makanya mereka selalu 

memberi nama mereka dengan nama bapak, dan nama kakek-kakek mereka 

ke atas.  

 Oleh karena itu dalam nama mereka pasti ada istilah bin atau Ibnu 

yang artinya anak. Nabi Muhammad SAW mengetahui nasabnya sampai 

beberapa generasi sebelumnya. Nasab beliau adalah Muhammad bin 

‘Abdullah bin ‘Abdul-Muthalib bin Hasyim bin Abdul- Manaf bin 

Quszhay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr 

bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas 

bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan 

(http://www.perpustakaanislam.com/mod.php?mod=publisher&op=viewa

rticle&artid=110 7/2/2019). 

http://www.perpustakaanislam.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=110
http://www.perpustakaanislam.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=110


42 

Bukan hanya Nabi yang mengerti tentang nasabnya, tetapi hampir 

semua bangsa Arab, termasuk bangsa Arab Yaman yang berada di 

Indonesia. Mereka keturunan Arab yang masih memegang ajaran tersebut. 

Hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di anatar mereka sangatlah 

erat. Mereka mengetahui masing-masing nasab bahkan sampai beberapa 

generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, orang keturunan Arab juga 

mengerti nasab dari keluarga sesama keturunan Arab yang lain. 


