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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang terjadi di suatu kota yang 

ditandai dengan arus urbanisasi yang tinggi dapat memberikan permasalahan 

tersendiri pada kota tersebut. tingginya laju pertumbuhan penduduk  dan 

permasalahan penyediaan permukiman beserta sarana dan prasarananya merupakan 

permasalahan yang seakan tidak lepas dari kehidupan perkotaan.1 Permasalahan lain 

yang dapat terjadi ditengah perkembangan perkotaan yang pesat yakni menyangkut 

penyediaan permukiman beserta sarana dan prasarana pendukungnya hampir selalu 

tertinggal dibandingkan dengan kecepatan laju pertumbuhan penduduk di suatu kota. 

Hal ini menjadikan suatu daerah perkotaan harus mampu mengatasi masalah 

permukiman di perkotaan dengan suatu kebijakan atau program tertentu yang tepat. 

Kota Malang merupakan salah satu yang mengalami perkembangan dan 

pembangunan yang pesat sari tahun-ketahun. Perkembangan tersebut dapat dilihat 

dari terterus naiknya jumlah penduduk dan semakin padatnya permukiman penduduk 

diwilayah perkotaan. Selain itu, apabila dilihat dari segi jumlah penduduk, jumlah 

penduduk di Kota Malang di tiap tahunnya terus meningkat. Pada tahun 2015 jumlah 

penduduk di Kota Malang yakni 851.298 jiwa dan meningkat menijadi 856.420 jiwa 

di tahun 2016.2 Jumlah ini juga belum ditambah dengan adanya para mahasiswa yang 

                                                           
1 Tamara, Anindya Putri dan Mardwi Rahdriawan. 2018. Kajian pelaksanaan konsep kampung tematik 

di kampung hidroponik Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 

6 No 1 Hal 2 
2 BPS Kota Malang. 2017. Kota Malang dalam Angka tahun 2017. Hal 39 
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menjadi pendatang di Kota Malang dengan tiap tahunnya berjumlah sekitar 131.000 

mahasiswa hanya dari 5 perguruan tinggi besar di tahun 2016.3  

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Malang juga akan berdampak pada 

kebutuhan sarana dan prasarana permukiman penduduk. Dari tahun-ketahun 

pembangunan permukiman penduduk khususnya perumahan sangat pesat. Hal ini 

tentunya akan dapat memberikan dampak negatif, selain memberikan dampak 

kepadatan penduduk, hal tersebut juga dapat memberikan dampak semakin 

berkurangnya lahan hijau, termasuk di daerah sepadan sungai. Karena tergadang 

pengembang perumahan tidak akan memikirkan dampak negatifnya apabila 

dilakukan pembangunan perumahan di sekita sepadan sungai, dimana dapat 

mengakibatkan banjir dan kerusakan lingkunagn sekitar. 

Permasalahan-permasalahan secara umum di atas perlu ditangani dengan 

adanya kebijakan dari pemerintah Kota Malang. Salah satu kebijakan yang 

diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut yakni terkait kebijakan pengembangan 

kampung tematik.  Menurut Majewski dan Zmyslony konsep kampung tematik lebih 

menawarkan masyarakat untuk terlibat secara proaktif untuk menciptakan tata ruang 

kampung yang berciri khas dan berkelanjutan.4 Keberadaan kampung tematik 

diharapkan dapat membuat suatu permukiman yang memili kepedulian terhadap 

kelestarian lingkungan.  

Kebijakan pengembangan kampung tematik di Kota Malang di awali pada 

tahun 2016 yakni ketika pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan, 

                                                           
3 http://suryamalang.tribunnews.com/2017/04/01/selain-penambahan-pendatang-mahasiswa-juga-

punya-sumbangan-lain-ke-kota-malang-yaitu 
4 Op.Cit Tamara  dan Rahdriawan. Hal 3 
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Penelitian, dan Pembangunan Daerah mengadakan festival rancang malang atau yang 

lebih dikenal dengan lomba kampung tematik. Lomba kampung temtik sendiri 

merupakan sebuah kompetisi perancangan kawasan yang dilakukan secara partisipatif 

oleh masyarakat, dibantu tim pendamping dari perguruan tinggi untuk mendorong 

lahirnya kampung tematik yang khas di Kota Malang.5 Lomba ini diikuti oleh seluruh 

57 kelurahan di Kota Malang dimana tiap kelurhan mengusulkan satu kampung 

tematik yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan zero kawasan 

kumuh.6 Lomba Kampung tematik berupaya untuk mewujudkan permukiman di Kota 

Malang yang berwawasan lingkungan dan juga mengurangi permukiman kumuh. 

Pengembangan kampung tematik di Kota Malang, tidaklah memiliki 

kebijakan secara khusus dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peratuean 

Walikota (Perwali). Akan tetapi, pengembangan kampung tematik merupakan 

turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Malang melalui misi yang ketiga yang berbunyi “Mengembangkan potensi daerah 

yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis” dan misi 

keenam yang berbunyi “Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang 

aman, nyaman, dan berbudaya. Kedua misi tersebut sesuai dengan pengembangan 

kampung tematik di Kota Malang yang fokus terhadap upaya pelestarian lingkungan 

dan beryjuan membentuk objek wisata baru di Kota Malang. 

Salah satu kampung tematik yang mengikuti lomba kampung tematik dan 

berusaha mengembangkan kampung yang berwawasan lingkungan yakni Kampung 

                                                           
5 https://malangkota.go.id/2016/08/11/lomba-kampung-tematik-festival-rancang-malang/ 
6http://www.suarajatimpost.com/read/1673/20160906/130557/wali-kota-malang-dukung-festival-

kampung-tematik/ 
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Bambu Mewek di Kelurahan Tunjung Sekar. Bahkan pada lomba tersebut, Kampung 

Bambu Mewek berhasil terpilih menjadi juara pertama mengalahkan Kampung 

Keramat Kelurahan Kasin dan Kampung Petik Organik Kelurahan Purwodadi.7 

Pemilihan tersebut dikarenakan aspek perencanaan dan konsep kampung bambu 

mewek yang lebih menarik dibandingkan dengan dua kampung lainnya.  

Sebagai suatu kebijakan, implementasi atau pelaksanaan pengembangan 

kampung tematik Bambu Mewek dilakukan pertama kalinya pada tahun 2017. 

Implementasi pengembangan Kampung Bambu Mewek di Kelurahan Tunjungsekar 

yang fokus di RW 4 dilatar belakangi oleh beberapa apsek yang meliputi upaya 

konservasi area sepadan sungai sepadan, menumbuhkan kesadaran masyarakt untuk 

menjaga lingkungan sekitar agar bersih dan sehat, memanfaatkan potensi tanaman 

bambu di sekitar kampung, dan untuk menciptakan objek wisata alternatif di Kota 

Malang.8 Kampung tematik Bambu Mewek memiliki tujuan untuk konservasi area 

sepadan sungai atau Kali Mewek yang berada di Kelurahan Tunjungsekar karena 

maraknya pembangunan perumahan di sekitar area kampung. Keberadaan kampung 

Bambu Mewek dapat mencegah adanya perumahan baru yang dibangun di area 

tersebut dan menjaga kelestarian lingkungan Kali Mewek. 

Selain itu, pengembangan kampung tematik juga dapat meningkatkan 

partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan kampung 

yang bersih dan berwawasan lingkungan. Hal ini karena  dalam proses 

                                                           
7https://mediacenter.malangkota.go.id/2016/11/kampung-bamboo-mewek-terbaik-di-ajang-lomba-

festival-rancang-malang/ 
8 Hasil Wawancara dengan Wawan selaku Ketua Pokdariwis Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang 

pada 15 Maret 2019 
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implementasinya, para pelaksana pengembangan kmapung tematik yakni Kelompok 

Sadar Wisata (Pokdariws) Kelurahan Tunjungsekar yang terdiri atas masyarakat 

sekitar dari segala elemen, baik karang taruna, pengurus RT, RT, dan ibu-ibu PKK 

dengan didampingi oleh pihak Kelurahan Tunjungsekar dan akademisi dari Institut 

Teknik Nasional (ITN) Malang. Selan itu, kehadiran juga menjadi opsi wisata 

alternatif untuk kampung tematik, sehingga baik wisatawan dari dalam Kota Malang 

maupun luar Kota Malang tidak hanya berkunjung di kampung warna-warni Jodipan 

atau kampung tridi. 

Apabila dilihat dari permasalahannya selama ini, implementasi kebijakan 

pengembangan kampung Bambu Mewek terkendala masalah yang meliputi tidak 

adanya dasar hukum yang mendukung dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 

Kelurahan Tunjung Sekar sebagai pengelola kampung tematik, keterbatasan biaya 

dan ancaman peluapan air sungai di sekitar Kampung Bambu Mewek.9 Permasalahan 

terkait dukungan dasar hukum bagi Pokdarwis dikarenakan pihak kelurahan tidak 

merspon secara cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pokdarwis untuk 

pembuatan dasar hukum berbentuk seperti Surat Keputusan Kelurahan. 

 Sementara itu, permaalahan Kedua yakni menyangkut keterbatasan anggaran. 

Dalam prosesnya selama ini, praktis setelah mendapatkan anggaran sekitar Rp 

300.000.000 pada tahun 2017  oleh Pemerintah Kota Malang setelah mendapat juara 

1 lomba kampung tematik, kampung Bambu Mewek sangat kesulitan untuk 

mndapatkan anggaran  yang mencukupi. Bahkan pelaksanaan di tahun 2018 anggaran 

                                                           
9 Hasil Wawancara dengan Wawan selaku Ketua Pokdariwis Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang 

pada 15 Maret 2019 
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diperoleh sangat minim baik dari kelurahan dan dari Pemerintah Kota Malang.  

Sehingga Pokdarwis dan masyarakat setempat Kelurahan Tunjung Sekar 

melaksanakan pengembangan kampung tematik dengan cara swadaya, baik itu iuran 

maupun dengan kegiatan kerja bakti. 

Sedangkan permasalahan yang ketiga yakn ancaman luapan sungai di sekitar 

Kampung Bambu Mewek yang terjadi ketika musim hujan. Hal ini dapat terjadi 

karena tidak adanya plengsengan di pinggiran sungai yang dapat menahan luapan 

sungai ketika hujan terjadi. Sehinggga dengan beberapa permasalahan-permasalahan 

tersebut akan menjadi kendala bagi Kampung Mewek untuk mewujudkan kampung 

dengan konsep wisata dan melakukan konservasi terhadap area sepan sungai di sekita 

kampung Bambu Mewek. 

 Mengacu pada permasalahan di atas, implementasi kebijakan pengembangan 

kampung tematik Bambu Mewek dalam prosesnya dari sejak pertama kali 

dilaksanakan tahun 2017 hingga saat ini tidaklah berjalan mulus karena mengalami 

berbagai kendala atau permasalahan. Padahal implementasi kebijakan merupakan 

salah satu tahapan paling penting dalam suatu proses kebijakan selain formulasi atau 

perumusan dan evaluasi kebijakan dimana Menurut Nugroho, bahwa secara 

prosentase, rencana adalah 20%, implementasi 60%, sisanya 20% mengendalikan 

evaluasi.10 Presentase dari data tersebut menunjukan betapa krusialnya aspek 

implementasi kebijakan.  

 

                                                           
10 Nugroho, Riant. D. 2012. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex 

Media Computindo. Hal 681 
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Selajutnya, berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

implementasi kebijakan pengembangan kampung tematik Bambu Mewek masih 

memiliki beberapa kendala. Sehingga aspek evaluasi dalam impelementasi 

kebijakan pengembangan kampung tematik tersebut akan sangat penting untuk 

dilakukan untuk menilai seberapa jauh capaian atau hasil dari proses 

pengembangannya selama ini. Maka, penelitian ini akan mengkaitkan aspek 

evaluasi dengan teori implementasi kebijakan dari Grindle. Hal ini karena 

beberapa indikator dalam impelementasi kebijakan menurut Grindle juga terdiri 

atas aspek manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, dan 

terkait kondisi sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan.11 Oleh 

karena itu, peneliti memutuskan untuk mengangkat penelitian tentang “Implementasi 

Kebijakan dalam Pengembangan Kampung Tematik Bambu Mewek Kelurahan 

Tunjungsekar Kota Malang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti 

membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi kebijakan  dalam pengembangan kampung tematik 

Bambu Mewek Kelurahan Tunjungsekar ? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan 

pengembangan kampung tematik Bambu Mewek Kelurahan Tunjungsekar ? 

 

 

                                                           
11 Nugroho, Riant. D. 2014. Public Policy.  Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal 671 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui  impelementasi kebijakan dalam pengembangan kampung 

tematik Bambu Mewek di Kelurahan Tunjungsekar. 

2. Untuk Mengetahui faktor penghambat impelementasi kebijakan dalam 

pengembangan kampung tematik Bambu Mewek di Kelurahan Tunjungsekar. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

segenap pihak yaitu baik Pemerintah Kota Malang, Kelurahan Tunjungsekar dan 

Pokdarwis Kelurahan Tunjungsekar selaku pengelolaan kampung Bambu Mewek. 

Selain itu, hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi dan 

rekomendasi bagi pemerintah Kota Malang dalam rangka perbaikan upaya 

pengembangan kampung tematik Bambu Mewek Kelurahan Tunjungsekar Kota 

Malang 

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan bagi pihak tertentu yang 

ingin mengetahui tentang pengembangan kampung tematik khususnya di Kelurahan 

Tunjungsekar, Kota Malang. 
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E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan definisi-definisi yang menjelaskan konsep 

dengan penggunaan konsep-konsep lainnya atau mendefinisikan konstruk dengan 

konstruk lainnya.12 Dengan kata lain, definisi harus menjelsakan menyangkut 

karakteristik konsep secara objektif. Definisi konseptual berupaya menjelaskan secara 

singkat dan jelas tentang konsep yang menjadi pendekatan dalam penelitian. Maka 

dari itu, beberapa definisi terkait konsep yang menyangkut dengan tema dan fokus 

penelitian ini yakni meliputi: 

1. Kebijakan Publik 

Kebijaan publik merupakansalah satu aspek penting yang melekat pada diri 

pemerintah. pemerintah dalam tugasnya harus mampu mengeluarkan produk 

kebijakan publik yang baik agar mampu memberikan pelayanan publik, 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang maksimal bagi daerah 

tersebut. Wahab menjabarkan bahwa kebijakan dapat memiliki beberapa makna atau 

definisi sebagai berikut:  

Menurut Edward dan Shansky, kebijakan publik adalah apa yang dikatakan 

dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya… 

kebijakan adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program-

program…pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan”.13 Disamping itu, 

Jenkins merumuskan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang 

saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau kelompok, 

berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk 

mencapainya dalam suatu situasi.14 

 

                                                           
12 Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama Hal 119. 
13 Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Pengantar Kebijakan Publik.  Malang : UMM Press. Hal . 

51 
14 Wahab, Solichin Abdul. 2012 Analisis Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-

model implementasi Kebian Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal 15  
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Mengacu pada pandangan tersebut kebijakan publik secara sederahana dapat 

berupa perkataan maupun tindakan yang keluar dari pemerintah. Suatu kebijakan 

publik juga merupakan keputusan yang diambil dan dibuat oleh pihak pemerintah 

tidaklah mampu berdiri sendiri, melainkan bersifat kolektif yang mana melibatkan 

banyak sektor atau aktor dalam proses pembuatannya. Suatu kebijakan juga dapat 

mengacu pada peraturan atau perundang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk dilaksanaan oleh para aktor pelaksana kebijakan yang tidak hanya dari unsur 

pemerintahan namun juga unsur lain seperti pihak swasta dan kelompok masyarakat. 

2. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan secara sederhana diapat dimaknai sebagai tahapan 

pelaksanaan suatu kebijakan.Tahapan ini dapat dijalankan, ketika kebijakan sudah 

selesai dirumuskan secara matang oleh para pembuat kebijakan.Selain itu, 

implementasi kebijakan berdasarkan pada definisi dari Ripley dan Franklin dalam 

winarono dapat diartikan sebagai “apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan 

yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau sejenis 

keluaran yang nyata (tangible output)”.15 Dengan kata lain implementasi kebijakan 

dapat berupa pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan kegiatan yang memberikan 

keuntungan nyata bagi masyarakat.Sehingga implementasi kebijakan dapat 

dilaksanakan tidak hanya oleh organisasi pemerintah, namun juga oleh organisasi 

swasta dan masyarakat utuk mencapai tujuan tertentu.  

 

                                                           
15Winarno, Budi Budi Winarno. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: 

CAPS. Hlm.148. 
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Implementasi kebijakan dalam hal ini dilakukan untuk mengtahui atau 

menilai capaian dari suatu pelaksanaan kebijakan. Grindle menyebutkan  sebagai 

berikut: 

implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan dari 

kebijakan yang telah di tentukan agar dapat direalisasikan sebagai 

dampak dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.16 Selain itu, 

menurut Grindle dalam teori implementasi kebijakan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari proses 

pencapaian hasil akhir (outcomes), yakni tercapai atau tidaknya tujuan yang 

ingin diraih.17  

Dengan demikian teori implemenasi dari Grindle akan sangat sesuai untuk 

digunakan dalam mengevaluasi keseluruhan dari proses implementasi kebijakan, 

karena terdapat unsur penilain terhadap hasil dari pelaksanaan kebijakan dan target 

serta capaian dari suatu kebijakan publik. 

3. Kampung Tematik  

Kampung tematik merupakan upaya untuk menciptakan kampung yang 

memiliki karakteristik tertentu berdasarkan kearifan lokal. Kampung tematik muncul 

atas dasar potensi yang dimiliki kampung tersebut, sehingga layak untuk 

dikembangkan. Kampung tematik dapat dimaknai sebagai berikut: 

Menurut Majewski dan Zmyslony konsep kampung tematik lebih 

menawarkan masyarakat untuk terlibat secara proaktif untuk menciptakan tata 

ruang kampung yang berciri khas dan berkelanjutan.18  Sedangkan Kloczko-

Gajewska Konsep kampung tematik juga merupakan suatu gagasan kreatif 

yang lahir dari komunias maupun masyarakat yang disebut juga sebagai 

sebuah inovasi sosial.19  

                                                           
16 Masriani. 2017. Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak (studi kasus anak-anak 

pengemis di Kecamatan Mandau). Jurnal Online Mahasiswa Fakaultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Riau. Hal 5 
17 Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta hlm 143 
18 Op.Cit Tamara  dan Rahdriawan. Hal 3 
19 Ibid 
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Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa kampung tematik 

merupakan kampung yang berusaha memanfaatkan kearifan lokal dari suatu 

kampung dengan karakteristik tertentu. kampung tematik juga harus menunjukkan hal 

yang unik. Pengembangan kampung tematik dalam prosesnya berusaha untuk 

melibatkan masyarakat dengan mengembangkan ide dan gagasan baru untuk 

menciptakan kampung yang kreatif dan berkelanjutan. 

Selain itu, dalam pengembangan kampung tematik, terdapat beberapa 

indikator yang dapat menjadi acuan pengembangan kampung tematim yang ideal. 

Pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan, 

Daerah telah merumuskan indikator penilaian kampung tematik dalam 

pengembangan kampung tematik di Kota Malang. indikator tersebut meliputi kondisi 

atraksi, biaya, lingkungan hidup, keterlibatan masyarakat, ketersediaan sarana dan 

prasarana, kelembagaan, dan tercipatanya industri kreatif.20  Sehingga untuk 

mewujudkan kampung teamtik yang ideal,tiap kampung tematik harus mengacu pada 

beberapa aspek tersebut. 

F. Definisi Operasional 

Definisi oprasinal merupakan satuan arti atau makna yang mewakili obyek 

yang memiliki ciri yang sama.Definsi konsep juga merupakan abstraksi dari konsep 

terhadap objek-objek tertentu. Konsep sendiri dapat dilambangkan dalam bentuk 

kata-kata. 21. Dalam definisi operasional ini akan dikaitkan mengenai aspekaspek 

                                                           
20 Badan Perencanaan , Penelitian, Dan pembangunan Daerah. 2017. Penyusunan Project List 

penanganan Kawasan Berbasis Komunitas Kota Malang. Kota Malang: Barenlitbangda. Hal III-28 
21 Djamarah, Syaiful Bahri. 2008. Psikologi Belajar. Jakarta : Rineka Cipta Hal 30 
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dalam evaluasi yang dikaitkan dengan indikator dalam impelemtasi kebijakan 

menurut Grindle dan indikator kampung tematik berdasarkan ketentuan 

Barenlitbangda Kota Malang. Maka dari itu, definisi operasional dalam penelitian ini 

yakni meliputi: 

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kampung Tematik Bambu Mewek 

Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang 

a. Dukungan Sumberdaya dalam implmentasi pengembangan kampung 

Bambu Mewek.  

b. Derajat perubahan dari implementasi kebijakan pengembangan kampung 

tematik Bambu Mewek 

c. Manfaat dari segi lingkungan sekitar kampung dan ekonomi masyarakat 

dari adanya pengembangan Kampung Bambu Mewek 

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Kampung 

Tematik Bambu Mewek Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang 

a. Minimnya peran dari pihak Kelurahan Tunjungsekar; 

b.  Minimnya dukungan dari pihak RT/RW, PKK, Kader Lingkungan 

dan Kelompok Karang Taruna Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang;  

c. Keterbatasan anggaran yang dimiliki Pokdarwis Kelurahan 

Tunjungsekar Kota Malang;  

d. Kondisi cuaca pada musim penghujan; 

e. Tidak adanya kebijakan khusus dari pemerintah Kota Malang tentang 

pengembangan Kampung Tematik. 
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G. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan 

atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-

fakta atau gejala-gejala secara ilmiah yang diteliti kebenaranya. Berikut adalah cara-

cara yang di capai dalam metode penelitian yaitu: 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian digunakan 

sebagai suatu cara yang bersifat ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan tertentu. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian deskripstif. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan suatu fenomena. 

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini berusaha untuk menggambarkan 

fenomena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui komunitas bank 

sampah.  

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan istrumen pentig dalam penelitian, karena dapat 

memberikan informasi menyangkut situasi dan kondisi yang berkaitan dengan tujuan 

penelitian. Subjek penelitian juga dapat memberikan informasi yang mendalam dan 

lengkap mengenai kebutuhan penelitian. Selain itu, dalam konteks penelitian 

kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai informan. Adapun subyek dalam 

penelitian ini ialah sebagai berikut : 

 

a. Kepala atau staf pegawai Kelurahan Tunjungsekar 

b. Ketua atau pengurus Pokdarwis Kelurahan Tunjungsekar 
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c. Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar 

d. Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan 

Daerah Kota Malang 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan informasi yang digunakan sebagai acuan atau oanduan 

dalam melakukan kajian atau analisis suatu penelitian. Sumber data diperoleh 

melalui suatu metode tertentu baik dilakukan melalui proses wawanacara dan 

studi dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yakni terdiri atas sumber 

data primer dan data sekunder yang secara rinci dapat merujuk pada penjelasan 

berikut ini:  

a. Data Primer 

Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari 

sumbernya 22. Data primer dapat diperoleh melalui proses wawancara yang 

dilalkuakn oleh peneliti pada suatu lokasi penelitian terhadap informan yang telah 

ditentukan. Data primer dapat dugunakan untuk mempermudah penelitian dalam 

konteks menggali informasi dan bahan yang dibutuhkan untuk menjawan 

permasalahan penelitian. Pada kajian ilmu pemerintahan, sumber data ini dapat 

digunakan sebagai bukti bahwa data yang menyangkut penelitian diperoleh secara 

langsung dari instansi atau lembaga yang menjadi lokasi di mana penelitian ini 

dilaksanakan. 

b. Data Sekunder  

                                                           
22 Hermawan Warsito, Pengantar Metode Penelitian . PT Gramedia Pustaka Utama , Jakarta Tahun 

1995 
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Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, jadi dalam hal 

ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya, peneliti hanya sebagai 

pemakai data. Diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah diolah instansi, 

kantor atau lembaga lain yang sesuai dengan bidangnya. Dimana data tersebut bias 

berbentuk buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi instansi terkait, media lokal, 

maupun dari internet atau televi dan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

dan berkaitan dengan peneliti ini. Peneliti dalam mencari sumber data yang 

diperlukan menggunakan sumber data yang sudah ada dan sudah di olah baik berupa 

buku , jurnal ,Koran , ataupun dokumen- dokumen yang dipeoleh dari tempat 

penelitian.  

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan dibeberapa lokasi seperi kantor Kelurahan 

Tunjungsekar, Sekretariat Pokdarwis Kelurahan Tunjung Sekar, dan Badan 

Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Malang. 

5. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini yakni menyangkut dua aspek dalam menjawab rumusan 

masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga, penelitian ini akan fokus pada 

aspek implementasi kebijakan bottom-up dan faktor yang menjadi penghambat  

dalam pengembangan kampung tematik Bambu Mewek di Kelurahan Tunjung Sekar 

Kota Malang.  

6. Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara 
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Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan 

informan yang menjadi subjek penelitian. Wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan sebagai sumber 

data primer. Wawancara dilakukan dengan membuat pedoman atau panduan 

wawanacara yang ditujukan kepada informan untuk mendapatkan informasi secara 

detail. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara struktur, karena mngacu 

pada panduan wawancara yang telah dibuat. Wawancara dilakukan pada beberapa 

informan atau subjek penelitian dalam penelitian ini.  

b) Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 

informasi sebagaimana yang mereka saksikan. Observasi yaitu dimana peneliti 

mengumpulkan data dengan mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan 

secara langsung dengan melihat, mendengar, yang kemudian dicatat secara subyektif 

mungkin, maka penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi 

yang dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana 

tempatnya. Observasi dilakukan dengan melakukan pengematan langsung pada 

kegiatan pengembangan kampung tematik Bambu Mewek. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang 

lain tentang subjek yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dalam 

berbentuk tulisan, gambar atau data-data yang diperoleh dari dokumen atau catatan 
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resmi instansi yang diteliti.23 Pada umumnya, dokumentasi dalam penelitian ini 

adalah berupa gambar-gambar, foto-foto, rekaman wawancara, dokumen-dokumen 

resmi, dan lain sebagainya yang berasal dari lembaga atau instansi yang diteliti sesuai 

dengan kebutuhan kebutuhan penelitian. Dokumen-dokumen dapat berupa dokumen 

laporan kegiatan pengembangan Kampung Tematik Bambu Mewek dan juga foto-

foto terkait proses fenomena yang sedang diteliti.  

7. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis sata model inetraktif. Model ini 

sangat sesuai dengan penelitian kualitatf desktiptif yang mana berusaha untuk 

menggambarkan fenomena yang terjadi. Model interaktif dapat dijabarkan sesuai 

dengan gambar berikut ini: 

Gambar 1.1 Teknis Analisi Data Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

   

Sumber: Miles dan Huberman, 1992 

 

 

a) Pengumpulan data 

                                                           
23 Herdiansyah, Haris. Hal 143   

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan Reduksi Data 
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Pengumpulan data merupakan bagian yang integral dari proses kegiatan 

analisis data. legiatan ini meliuti kegiatan wawancara dan studi dokumentasi. 24 

Proses pengumpulan data dilakukan dalam dua tahapan yakni pada saat pra penelitian 

dan dalam proses penelitian berlangsung. Data dikumpulkan melalui proses 

observasi, wawancara (dilakukan kepada informan selaku subjek penelitian), dan 

dokumentasi. Proses ini untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder 

yang dibtuhkan oleh penelitian ini. Bahkan proses pengumpulan data ini berlangsung 

hingga proses penelitian berakhir.  

b) Reduksi  Data  

Reduksi data merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, pengabstrakan, tranformasi data kasar yang muncul dari catatan 

lapanggan. 25  Seperti yang diketahui bahwa data yang dikumpulkan pada awalnya 

masih bersifat mentah dan belum tentu kesemuannya mengandung informasi yang 

dibutuhkan bagi penelitian. Langkah-lahkag yang dilakukan dalam proses reduksi 

data yakni meliputi menggolongkan data kedalam tiap permasalahan melalui uraian 

singkat, mengarahkan, mebuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada proses tersebut. Data yang telah di 

reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan atau fokus penelitian yang 

dilakukan. 

  

c) Display Data/ Penyajian Data 

                                                           
24Bungin, Burhan. 2003. Analisis DataPenelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 70 
25 Miles, Matthew B dan Huberman, A Michel, Analisis data Kualitatif, Jakarta Universitas Indonesia 

Press, 1992, Hal. 16 



 

20 
 

Proses selanjutnya yakni penyajian data. Setelah data di reduksi, langkah 

analisi selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

atau pengambilan tindakan.26 Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraianan 

naratif, bagan, tabel, hubungan antar kategori, serta diagram. Penyajian data ini 

digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi. 

Hal ini karena pada langkah ini, peneliti berusaha untuk menyusun data yang relevan 

sehingga sesuia dengan kebutuhan informasi dan dapat menjawab permasalahan 

penelitian. 

d) Menarik Kesimpulan  

Tahap terakhir merupakan penarikan kesimpulan dari tiap data yang telah 

diperoleh, direduksi, dan disajikan dalam keseluruhan proses penelitian. Penarikan 

kesimpulan merupaha untuk mencari dan memami makna dari ketraturan, pola-pola, 

penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Akan tetapi, dalam proses penarikan 

kesimpulan tidak dilakukan selaki saja, namun dilakukan secara interaktif, bolak 

balik diantara keseluruhan proses analisis data. Oleh karena itu, setelah melakukan 

verifikasi data, mada data dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dalam 

bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis 

data, juga merupakan tahap akhir dari pengolahan data. 

 

 

8. Kerangka Berpikir 

                                                           
26 Milles, Matthew B dan Huberman, A Michel. Op.Cit.Hal 17 
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Gambar 1.2 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah Peneliti, 2019 

Implementasi Kebiajakan  

Pengembangan Kampung Tematik Bambu Mewek 

Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang 

RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 

 

Visi Ketiga: 

Mengembangkan potensi 

daerah yang berwawasan 

lingkungan yang 

berkesinambungan, adil, 

dan ekonomis   

Visi Keenam: 

Membangun Kota 

Malang sebagai kota 

tujuan wisata yang aman, 

nyaman, dan berbudaya 

Lomba Kampung 

Tematik Tahun  2016 

Pengembangan Kampung Tematik 

Bambu Mewek  

 

Permasalahan: 

 Belum legallnya 

Pokdarwis 

 Ancaman luapan 

sungai 

 Keterbatasan 

Anggaran 

Implementasi Kebijakan  

 

Teori Implementasi Grindle: 

 Peran Sumber daya pelaksana 

kebijakan 

 Kemampuan anggaran 

Pokdarwis  

 Derajat perubahan implementasi 

 Manfaat ekologi dan ekonomi 

 Hasil kebijakan 
 

 

Indikakator Kampung Tematik: 

 Kondisi atraksi 

 biaya 

 lingkungan hidup 

 keterlibatan masyarakat 

 ketersediaan sarana dan prasarana 

 kelembagaan 

 terciptanya industri kreattif 
 

 


