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BAB IV 

GAMBARAN UMUM GLINTUNG KULTUR 

4.1 Sejarah Kampung Glintung 

Secara topografis baik Kampung Glintung Timur maupun Barat 

berpermukaan tanah lebih rendah daripada permukaan jalan poros (jl. S. Parman) 

yang berada di punggungan tanah terbentang utara – selatan. Paling tidak ada tiga 

buah sungai kecil (bahssa jawa baru “kalen”) pada sisi utara, selatan dan timur. 

Selain itu terdapat beberapa sumber air (warga lokal menyebutnya dengan 

“belik”) dan cerungan tanah terisi air (lok atau lowok, misalnya Lok Mojo di 

Glinrung kulon) yang konon menjadi unsur fisis – alamiah penting yang 

dibuthkan warga untuk menopang kkehidupan warga setempat, baik untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun mengairi persawahan (irigasi) di 

kampung agraris masa lalu “Glintung”. 

Dikatakan kampung agraris masa lalu, karena kini kebun (kubwan), tegal 

(tgal) dan sawah di kampung Glintungtinggal menjadi cerita masa lampau. Selain 

pernah menjadi “kampung agraris”, Glintung dan Blimbing sejak tahun 1930 – 

1939 oleh pemerintah Hindia – Belanda sempat dirancang sebagai areal industry 

di sub-area utara Gemeente (Kota Praja) Malang, selain sub-area timur dan 

selatan di sekitar Kota Lama dan Janti. (Dwi Cahyono: Sonjo Kampung,Bedah 

“Kampung Eko-Kultur”) https:/facebook.com. 
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Nama Glintung yang adalah nama kampung ini sesungguhnya merupakan 

nama tanaman lama, yang konon dinamai pohon “gintungan” yaitu jenis pohon 

kayu besar dan tinggi, tempat berumah sejumlah kalong yang bergantungan di 

ranting – ranting pohon pada sore/malam hari. Kosa kata “gintungan” kedapatan 

dalam bahasa jawa kuna dan tengahan, bahkan di beberapa tempat nama ini 

masih dikenal hingga kini sebagai nama pohon. Dalam “Kamus Jawa Kuna – 

Indonesia” (Zoetmulder, 1995: 297), gintungan menunjuk pada sejenis pohon (jb. 

Scheichera Trijuga). Istilah ini telah kedapatan dalam kakawin Ramayana, yang 

disurat pada media abad IX Masehi. 

Kampung Glintung merupakan kampung bersejarah, paling tidak jejak awal 

sejarahnya didati pada awal abad X Masehi, ketika pembukaan persawahan di 

area hutan bantaran. Pada masa selanjutnya, kampung kuno glinting bertumbuh 

menjadi kampung agraris, yang dimana terdapat sawah, kebung, tegal untuk 

budidaya aneka tanaman produktif. Budidaya tanaman telah menyejarah di 

kampung Glintung sejak amat lama. Permukiman di kampung kuno ini ditopang 

oleh ketersediaan air yang terdapat di sejumlah sungai kecil (kalen) maupun 

sumber air (belik). (Dwi Cahyono: Sonjo Kampung,Bedah “Kampung Eko-

Kultur”) https:/facebook.com. 

Jejak pemanfaatan air terlihat pada adanya tangga turun kea rah sungai dari 

rumah yang berada di tepi aliran sungai. Kampung Glintung dengan demikian 

merupakan kampung eko-kultura yang telah meniti perjalanan Panjang 

sejarahnya karakter lokal sebagai kampung eko kultura berlanjut hingga 
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sekarang, ketika kampung glinting bermetamorfosa dari kampung rural yang 

agraris menjadi kampung urban yang non-agraris.  

Meski Glintung telah berubah menjadi kampung urban, namun tradisi 

menanam dan mengelola air tetap dipentingkan. Untuk maksud itu, kampung 

Glintung dikelola dengan wawasan lingkunga, salah satu bentuknya adalah 

dengan mengemas kampungnya menjadi “kampung go green” dengan nama 

“Glintung Go Green (3G)”, dan kemudian mengubahnya “Glintung Kultur” lebih 

tepatnya dengan sebutan Kampung Eko – Kultur, yakni kampung yang menaruh 

perhatian kuat kepada tradisi bertanaman, gerakan menabung air lewat “sumur 

injeksi” dan “biopori” serta diperkaya dengan pemberian porsi perhatian kepada 

seni budaya lokal (Bedah Sejarah “Kampung Eko – Kultur” Glintung, M. Dwi 

Cahyono) https:/facebook.com. 

4.2 Lokasi Kampung “Glintung Kultur” 

Glintung Kultur terbentuk 27 Mei 2019, yang sebelumnya terkenal dengan 

kampung 3G (Glintung Go Green). Kampung Glintung Kultur terletak di Jl. 

Letjen S. Parman gang 4 Kota Malang. Kampung Glintung Kultur termasuk 

daerah yang strategis karena berada di salah satu jalan utama di Kota Malang, 

konsep kampung yang mengangkat kearifan lokal juga ingin menunjukkan 

bahwa suasana perkampungan masih kental meskipun berada di padatnya Kota 

Malang. 
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4.3 Struktur Organisasi 

a. Pembina Kampung 

Pembina kampung yang bertugas untuk mengawasi kinerja dari Telulikur 

untuk melakukan kegiatan – kegiatan yang dilakukan di kampung wisata 

Glintung Kultur. 

b. Lembaga Kampung “Telulikur” 

Merencanakan dan mengembangkan potensi wisata kampung yang akan 

ditawarkan kepada para pengunjung, merancang ide atau gagsan yang nantinya 

akan dibuat keputusan tentunya dengan musywarah dengan para warga agar 

mendapat tujuan yang diputuskan bersama. 

c. Seketaris dan bendahara kampung 

Skekertaris dan bendahara bekerja untuk membuat surat 

undangan,pencatatan buku kampung, pengelolahan keuangan kampung,membuat 

catatan pengeluaran dan pemasukan kampung. 

d. Tim Hijau 

Tim hijau dibentuk untuk mengelola lingkungan kampung Glintung Kultur, 

seperti tanaman hirdoponik, bercocok tanam, mengelola sumur injeksi. 

 

 



39 
 

e. Karang Taruna ( Seni dan Budaya) 

Seni budaya juga menjadi salah satu potensi wisata yang ditawarkan oelh 

Glintung Kultur, karang taruna mempunyai tugas untuk mengelola pertunjukan, 

pengembangan dari seni budaya di Glintung Kultur. 

f. Keamanan Kampung 

Keamanan para pengunjung menjadi penting untuk memciptakan 

kenyamanan pengunjung, maka dari itu dibentuknya hansip kampung untuk 

menjaga kenyamanan pengunjung saat berwisata ke kampung Glintung Kultur.  

4.4 Objek Wisata dan Seni Budaya 

a. Sumur injeksi 

 

Gambar 4.1 (Diambil dari narasumber pada 25-06-2019) 

Sumur injeksi berguna untuk mengatasi banjir dan diubahnya menjadi 

penampungan air bawah tanah. Saat banjir air akan meresap ke dalam tanah dan 

ditampung dalam sumur injeksi dan tidak takut untuk kekeringan karena sumur 
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injeksi juga menabung air. Sumur injeksi sangat membantu untuk kehidupan 

warga kampung Glintung Kultur untuk menabng dan mengelola air. 

b. Tanaman hidroponik 

 

Gambar 4.2 (Dari narasumber saat observasi pada 25-06-2019) 

 

Gambar 4.3 (Didapatkan dari narasumber pada 25-06-2019) 

Kampung Glintung adalah kampung di tengah kota, masyarakat pun 

sebagian mempunyai hobi untuk bercocok tanam. Maka dari itu untuk berkebun 
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di tengah kota yang mana lahan yang dibutuhkan tidak banyak maka dibentuklah 

tanaman hidroponik. Masyarakat dalam bercocok  tanam di kediaman masing – 

masing tanpa mempunyai lahan luas, hidroponik merupakan budidaya menanam 

dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada 

pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada tanaman 

hidroponik jauh lebih sedikit dari menanam di tanah karena hidroponik 

menggunakan air secara efisien, jadi cocok untuk bertanam di lokasi kampung 

yang tidak mempunyai lahan luas untuk bercocok tanam. Dibutuhkan waterpom 

untuk memompa air untuk mengaliri pipa paralon secara terus menerus tanpa 

membuang air.  

c. Kerajinan batik dan topeng malangan 

 

Gambar 4.4 (Dari narasumber saat melakukan observasi pada 25-06-2019) 
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Gambar 4.5 (Dari narasumber saat observasi pada 25-06-2019) 

 

Gambar 4.6 (Dari narasumber saat observasi pada 25-06-2019) 

Para pengunjung yang berkunjung selain bisa menyewa penginapan di 

kediaman warga juga disuguhkan dengan kerajinan membatik,  yang dilakukan 

oleh warga dan dapat ikut mencoba batik sendiri juga dengan membuat topeng 

malangan. Selain melihat juga dapat merasakan membuat batik atau topeng 

kreasi sendiri. Dibuat demikian agar para pengunjung mendapat pengalaman 

baru dan mendapat kesan atau cerita saat pulang ke rumah masing – masing. 
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d. Sanggar tari 

 

Gambar 4.7 (Dari narasumber saat observasi pada 25-06-2019) 

 

Gambar 4.8 (Dari narasumber saat observasi pada 25-06-2019) 

 

Gambar 4.9 (Dari narasumber saat observasi pada 25-06-2019) 
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Di kampung Glintung Kultur juga menyuguhkan sanggar tari yang berisi 

tarian malangan, contohnya tari bapang, tari baskalan, tari kucingan dan tari 

tarian tradisional lainnya. Para pengunjung juga bisa ikut belajar dan turun 

langsung mengikuti tarian tradisional. Hanya saja fasilitas masih kurang 

memadai yang membuat anak – anak yang melakukan latihan memanfaatkan 

halaman rumah warga setempat. 

e. Theater 

 

Gambar 4.10 (Dari narasumber saat observasi pada 25-06-2019) 

Untuk seni theater fasilitas masih belum memadai seperti sanggar tari 

mereka mengguankan halaman atau kediamanperkumpulan warga untuk latihan 

yang diadakan sabtu dan minggu. Untuk pertunjukan biasanya dilakukan tiga 

bulan sekali kampung Glintung Kultur melakukan event “Seni Glintung Kultur”, 

disitulah berbagai macam kesenian tradisional malang disuguhkan oleh kampung 

Glintung Kultur. 
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4.5 Media Sosial Glintung Kultur 

Media sosial menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh kampung Glintung Kultur 

dalam mempromosikan diri kepada masyarakat. Salah satu dari kegunaan dari media 

sosial ialah untuk mempermudah orang – orang dalam mencari tahu sesuatu yang 

diinginkan tanpa harus turun langsung melalui berbagai macam aplikasi internet. 

Contoh, dalam rencana memilih destinasi wisata survei langsung ke lokasi, tetapi 

dengan mencari sumber datanya melalui media sosial atau online mempermudah kita 

akan hal itu. Kita dapat langsung melihat apa saja yang ditawarkan oleh pihak dari 

wisatanya, paket apa saja yang ditawarkan, berapa jumlah biaya yang perlu di 

siapkan, bagaimana suasana lokasi tersebut dan lain sebagainya. 

Dengan adanya media sosial yang digunakan seperti Facebook, Blog, Instagram dan 

lain sebagainya, memudahkan kampung Glintung Kultur untuk memasarkan kepada 

masyarakat.jadi tidak hanya mepromosikan lewat mulut ke mulut, tetapi 

memanfaatkan media sosial dalam upaya menyebarluaskan informasi tentang 

kampung Glintung Kultur,  berikut: 
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Gambar 4.11 Suasana malam hari di Glintung Kultur (sumber Instagram: 

@GlintungKultur) 

 

Gambar 4.12 Acara launching Kampung Glintung Kultur (sumber, facebook: 
Glintung Kultur) 
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Gambar 4.13 Acara launching Glintung Kultur (sumber, Instagram: @Glintung 

Kultur) 

 

Gambar 4.14 peserta pertukaran pelajar (sumber, facebook:  Glintung Kultur) 


