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KARAKTERISASI KAMPUNG KOTA BERDASARKAN 

KRITERIA SMART KAMPUNG MENUJU SURABAYA 

SMART CITY 

 

Nama Mahasiswa : Rohmawati 

NRP   : 08211440000016 

Departemen  : Perencanaan Wilayah dan Kota 

Dosen Pembimbing : Dian Rahmawati, ST., MT. 

 

ABSTRAK 

Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki 

ciri khas permukiman perkotaan berupa kampung kota. Kampung 

kota ini dipertahankan dengan memanfaatkan kondisi 

pengembangan kota menuju smart city. Smart city merupakan 

konsep global, sehingga perlu adanya pengadaptasian dari nilai 

global tersebut ke nilai lokal yaitu pada kawasan kampung kota. 

Sehingga diperlukan adaptasi konsep smart city ke smart kampung. 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan kriteria 

smart kampung Kota Surabaya, serta melihat karakter dari kampung 

kota berdasarkan kriteria smart city yang diadopsi pada kampung 

Kota Surabaya. Adapun alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah content analysis untuk mengidentifikasi potensi 

smart kampung, analisis triangulasi yang digunakan untuk 

mengeksplorasi kriteria smart kampung serta analisis pengkodingan 

content analysis untuk menentukan karakterisasi dari kampung Kota 

Surabaya. Karakterisasi tersebut juga ditunjukkan melalui 

visualisasi pada smartkampung.com. Website ini merupakan alat 

untuk menunjukkan tingkat dan jenis kecerdasan dari sebuah 

kampung. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 11 kriteria yang 

terbagi pada setiap dimensi smart kampung. Dan dari hasil olahan 

website smartkampung.com, diketahui karakterisasi kampung kota 

pada kampung studi yaitu Kampung Genteng dan Kampung 

Jambangan. Untuk Kampung Genteng  lebih cenderung pada smart 

living dan terendah pada smart economy, dan untuk Kampung 
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Jambangan lebih cenderung pada smart living dan terendah pada 

smart government. 

 

Kata kunci : Kampung kota; Smart City; Smart Kampung; 

Smartkampung.com 
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Characterization of Kampung Surabaya based on Smart 

Kampung’s Criteria for Surabaya Smart City 
 

Name   : Rohmawati  

NRP  : 08211440000016  

Department  : Urban and Regional Planning  

Promotor  : Dian Rahmawati, ST., MT. 

ABSTRACT 

Surabaya is one of the cities that has the characteristic of  

urban settlements in Kampung. Kampung is maintained by utilizing 

the development conditions of the city towards a smart city. Smart 

city is a global concept, so it need to adapt from the global value to 

the local value that is in urban areas. So, it needs adaptation of the 

concept of the smart city to the smart kampung’s. 

The aims in this study is to determine the criteria of smart 

kampung Surabaya and observe the characteristic of Kampung 

based on the criteria of smart city that adopted at kampung Kota 

Surabaya. The analytical tools used in this research is content 

analysis to identify the potential of smart kampung’s, triangulation 

analysis was used to explore the kampung smart and content analysis 

to determine the characterization of Kampung. The characterization 

is also shown through visualization at smartkampung.com. This 

website is a great tool to show the level and types of intelligence 

from a kampung. 

Based on the results of the research, there are 11 criterias 

that divided on each dimension smart kampung. It known from the 

results of smartkampung.com, the characterization of Kampung 

Genteng is more likely on smart living and lowest on smart economy. 

Then, the characterization of Kampung Jambangan is more likely on 

smart living and lowest on smart government. 

 

Keyword : smart city, smart kampung’s, characterization of 

Kampung Surabaya, smartkampung.com 
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I. BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara demokratis terbesar dengan jumlah 

250 juta penduduk yang terdistribusi dalam 34 provinsi. Sejak tahun 

2000, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi, dimana 

otonomi diberikan kepada pemerintah daerah dalam merencanakan 

pembangunan daerah masing-masing. Dalam pembangunan 

daerahnya pemerintah telah melaksanakan program MDGs 

(Millennium Development Goals) dan menghasilkan berbagai 

kemajuan di berbagai sektor. Namun seharusnya tidak hanya sampai 

meningkatkan saja, tetapi juga diperlukan memperluas berbagai 

kemajuan. Pada Desember 2015 MDGs resmi berakhir, sehingga 

merupakan awal bagi negara-negara di dunia mulai merumuskan 

platform baru agar dapat meneruskan cita-cita MDGs. Kemudian 

terjadi kesepakatan pada September 2015 berupa the 2030 Agenda 

for Sustainable Development atau SDGs, dan Indonesia berkomitmen 

dalam melaksanakan programnya (PPN/Bappenas, 2017). 

 Salah satu tujuan SDGs adalah pada poin no 11 yaitu 

menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan 

berkelanjutan. Keseriusan Indonesia dalam menjalankan poin 

tersebut telah disepakati dengan disampaikan oleh Direktur 

Perkotaan dan Perdesaan Kemenrterian PPN/Bappenas dalam acara 

Konferensi e-Indonesua Initiative dan Smart Indonesia Initiataives 

(Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, 2015).  

Pengembangan SDG’s berhubungan dengan konsep Smart City. 

Karena arti dari smart city sendiri adalah pengelolaan kota dengan 

pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk 

menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber 

daya yang ada di dalamnya demi mendukung pembangunan 

berkelanjutan (Group, 2016). Kata berkelanjutan ini merupakan 

kunci penghubung kedua konsep, dimana dalam kedua konsep 

tersebut memiliki tujuan yang sama yakni menciptakan sebuah kota 

yang berdaya tahan di masa mendatang dan berkelanjutan. Selain itu, 

dalam konsep SDGs poin 11 juga memiliki sub tujuan yang 

mendukung konsep smart city. Hal tersebut diantaranya 
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meningkatkan standar hidup di permukiman kumuh dan memperluas 

lapangan kerja di perkotaan dan memastikan akses unversal yang 

aman dan layak terhadap lingkungan serta layanan dasar perkotaan 

termasuk perumahan, sanitasi dan pengelolaan limbah, dan 

transportasi yang rendah karbon (Sutopo, et al., 2014). 

Dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan, salah satunya 

dapat dikembangkan pada wilayah kampung kota yang merupakan 

bagian dari permukiman kota. Kota Surabaya merupakan salah satu 

kota besar dan memiliki karakteristik kampung kota di Indonesia. 

Seiring dengan pertambahan jaman, kampung kota juga mengalami 

perkembangan yang signifikan dengan tertap mempertahankan 

identitasan kekhasannya masing-masing. Dalam pengembangan 

sebuah kota ke arah metropolitan, Kota Surabaya tidak 

mengesampingkan keberadaan kampung kota tersebut. Hal ini 

menjadi keunikan tersendiri bagi Kota Surabaya dalam 

pengembangan kota pada bidang permukiman. Dengan 

memanfaatkan potensi lokal, maka dapat terciptakan kampung kota 

yang inklusif aman dan berkelanjutan (Paramasatya, 2017). 

Keterkaitan perkembangan kampung kota dengan smart city di 

kampung Surabaya sudah mulai terlihat. Pada Kota Surabayanya 

sendiri, smart city mulai diterapkan. Beberapa contoh penerapan 

smart city di Kota Surabaya yaitu e-Lampid, e-Health, e-budgeting, 

simprolamas, cctv, e-Musrembang, raport online, try out online. Dan 

sampai sejauh ini penggunaan pelayanan elektronik tersebut sudah 

digunakan oleh masyarakat surabaya. Seperti pada e-Musrembang 

yang telah terdapat 1753 usulan dari RW dan 827 komunitas di Kota 

Surabaya (Surabaya.go.id, 2017). Selain itu penerapan smart city 

juga diperlukan sebagai media percepatan penyebaran informasi, 

agar tidak terjadi timpang tindih atau kesimpangsiuran informasi dan 

pelayanan. Informasi dan pelayanan tersebut seperti informasi terkait 

kebijakan Kota Surabaya yang seharusnya dapat diketahui oleh 

masyarakat hingga lapisan lokal yaitu masyarakat kampungnya. 

Kemudian untuk kampung Kota Surabaya, terdapat beberapa 

kampung yang mulai merintis penerapan smart city.  

Hal diatas terlihat pada Kampung Jambangan dan Genteng. 

Kedua kampung tersebut merupakan contoh kampung di Kota 
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Surabaya yang sudah berkembang namun letak geografisnya 

berbeda. Kampung Jambangan sendiri terletak pada kawasan 

periurban Kota Surabaya (perbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo). 

Dan Kampung Genteng terletak pada kawasan tengah Kota 

Surabaya. Dengan demikian, akan diketahui perbedaan 

pengembangan kampung kota yang berada pada kawasan periurban 

dengan pada kawasan tengah kota berdasarkan konsep smart city. 

Penerapan yang dilakukan pada Kampung Jambangan salah 

satunya yakni dengan adanya air bersih siap minum yang tersedia 

pada lapangan yang cukup luas. Air tersebut bisa langsung dinikmati 

warga atau pengunjung tanpa perlu dimasak terlebih dahulu. Selain 

itu juga terdapat taman jangkar yang dilengkapi area bermain 

termasuk futsal dan kolam pancing. Taman ini hanya ada di 

jambangan yang dilengkapi dengan wifi sehingga menjadikan tempat 

bermain sekaligus belajar. Pada Kampung Jambangan juga terdapat 

program tanaman hidroponik, komposter untuk menjadi pupuk 

organik, bank sampah, daur ulang sampah menjadi tas, baju, jas 

hujan dan lain sebagainya (Rahma & Wibawa, 2017). Untuk produk 

kerajinan daur ulang Kampung Jambangan telah dikenal baik di Kota 

Surabaya dan luar kota. Selain dipasarkan melalui pameran, produk 

daur ulang ini juga telah diekspor ke Jepang. Sehingga, di masa 

depan, Kampung Jambangan memiliki prospek yang sangat baik 

untuk dikembangkan menjadi kampung wisata lingkungan dan 

kerajinan (Silas, dkk 2012).  

Kampung Jambangan juga mendapat penghargaan dan prestasi 

diantaranaya kampung mandiri, terbaik partisipasi masyarakat SGC, 

Pakarti Utama Nasional PHBS, kampung sehat, asuh dan kreatif 

IKAS (Inisiasi Kampung e Arek Suroboyo), kampung iklim, dan 

penghargaan lainnya yang mulai diperoleh pada tahun 2010 (Rakyat, 

2017). Dalam mempertahankan keberlanjutan memperbaiki kualitas 

lingkungan kampung, warga yang mulai memiliki rasa memiliki 

Kampung Jambangan, membutuhkan pengakuan (aktualisasi diri). 

Hasil evaluasi aktifitas kreatif menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan kualitas fisik lingkungan dan perekonomian warga yang 

turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung Jambangan. 

Inovasi yang dilakukan oleh warga terjadi menerus. Hal ini 
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menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Jambangan berhasil 

memenuhi kebutuhannya hingga tahapan tertinggi yaitu kebutuhan 

aktualisasi diri (Sugianti & Ekomadyo, 2016). Dari adanya beberapa 

program dan kondisi eksisting tersebut, sehingga Kampung 

Jambangan mengarah kepada dimensi smart city yaitu smart living, 

smart people dan smart environment. Hal ini menunjukkan bahwa 

kampung yang terletak pada pinggir Kota Surabaya masih bisa 

mempertahankan eksistensi kampungnya meskipun jauh dari pusat 

Kota Surabaya. 

Kemudian untuk kampung yang terletak pada tengah Kota 

Surabaya seperti Kampung Genteng juga mulai mencoba 

mempertahankan eksistensinya ditengah pengembangan modernisasi 

kota. Warga Kampung Genteng mampu mengubah wajah 

kampungnya menjadi layak huni dan dilengkapi fasilitas pengolahan 

air limbah terpadu. Selain itu, di Kampung Genteng telah berhasil 

memperdayakan dan menggerakkan ekonominya melalui kaum 

perempuan melalui pengolahan buah menjadi manisan, cemilan, dan 

minuman sari buah yang sudah dikenal dan diminati secara global 

(Utama, 2016).  

Kampung Genteng, oleh Pemerintah Kota Surabaya dipilih 

sebagai kampung jawara dalam Surabaya Green and Clean 2016. 

Terdapat tujuh pilar program yang ada di kampung yaitu pilar 

lingkungan, sanitasi, ekonomi, nutrisi, pendidikan, teknologi 

informasi, serta aman dan nyaman. Dalam kampungya juga memiliki 

peraturan daerah sendiri, dimana warganya dilarang membeli 

tanaman, dan sebagai gantinya dibangun green house di tengah 

kampung. Bagi warga kampung Genteng kepedulian lingkungan 

merupakan perhatian utama (Dhitya, 2016). Kampung Genteng juga 

memiliki 14 UKM Minuman dan Makanan, memiliki Taman Baca 

Masyarakat (TBM) yang dilengkapi perpustakaan digital, dan 

memiliki pengelolaan air limbah yang efisien. Prestasi yang pernah 

diraih pun tidak sedikit, diantaranya Best of The Best Green and 

Clean Kota Surabaya 2016, Best of The Best Kampung Literasi 2016 

dan Fasilitator Terbaik 2016 (Haq, 2017). Dengan melihat beberapa 

program tersebut, Kampung Genteng mengarah kepada dimensi 

smart city yaitu smart environment dan smart economy. 
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Selain beberapa program yang telah diterapkan pada kedua 

kampung, pada saat Surabaya menjadi tuan rumah UN Habitat III-

PrepCom 3, kedua kampung tersebut juga terpilih untuk menjadi 

kampung percontohan yang dikunjungi oleh pesertanya. Menurut 

Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Direktorat Bina Penataan 

Bangunan, kampung yang dipilih adalah kampung yang memiliki ciri 

dan keunikan tersendiri (Utama, 2016). 

Dalam program pada kedua kampung tersebut mulai bergerak 

menuju dimensi smart city. Namun apakah dalam indikator-indikator 

kota cerdas yang lain kampung tersebut sudah mewujudkannya? 

sejauh mana pemanfaatan teknologi pada kelangsungan hidupnya?. 

Meskipun Kota Surabaya meraih kota terbaik pada penghargaan 

Anugerah Kota Cerdas Indonesia 2015, namun masih banyak warga 

yang tingkat literasinya rendah dan belum akrab memanfaatkan 

teknologi informasi untuk mendukung usaha yang dijalankan 

(Suyanto, 2015). Selain itu, juga belum terdapat karakter tingkat 

ketercapaian pada kedua kampung untuk disebut sebagai smart 

kampung. Dimana ukuran ketercapaian ini dapat digunakan sebagai 

akselerasi upaya menuju smart city. Dengan tidak adanya 

keterukuran ini, maka belum dapat diketahui seberapa jauh langkah 

yang dilakukan dalam menerapkan konsep smart city dan apa saja 

yang masih kurang dalam upaya mencapainya.  

Selain upaya menuju konsep smart city, pengembangan 

kampung kota juga memiliki beberapa kepentingan. Silas dkk 

(2012), menyatakan bahwa kampung kota saat ini perlu 

dikembangkan dan dipertahankan mengingat beberapa hal yakni, 

kampung merupakan sejarah awal terbentuk sebuah kota. Selain itu 

keberadaan kampung kota juga diperlukan kaum urban dan 

masyarakat kelas ekonomi lemah. Hal ini dikarenakan kaum urban 

mencari tempat bermukim yang berdekatan dengan sumber 

penghidupannya, dan masyarakat kelas ekonomi lemah mendapatkan 

penghasilan dari sektor informal yang tumbuh. Sehingga 

perkembangan kota yang dipengaruhi oleh proses globalisasi perlu 

dikendalikan dan masa depan kota akan sangat tergantung pada 

kampung-kampungnya. Maka dari itu, dengan menggali potensi 

sosial, ekonomi, budaya dan karakter bermukim di kampung, maka 
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akan menjadikan dasar paradigma baru dalam menata ruang yang 

lebih berkualitas (Nugroho dalam Sumintarsih & Adrianto, 2014).  

1.2. Perumusan Masalah 

Salah satu Kota yang pengembangannya menuju smart city 

adalah kota Surabaya. Untuk menuju Surabaya smart city, 

dibutuhkan sebuah dukungan dari personil-personil kota, diantaranya 

permukiman kotanya. Disamping itu, permukiman kota juga 

merupakan unsur dan sejarah dari terbentuknya Kota Surabaya. 

Sehingga untuk menjadi Surabaya smart city diharapkan tidak hanya 

kotanya saja yang menjadi smart, tetapi juga hingga ke lapisan 

permukiman kotanya.  

Smart city merupakan konsep global yang diikuti oleh beberapa 

negara, sehingga perlu adanya pengadaptasian dari nilai global 

tersebut ke nilai lokal. Nilai lokal yang dimaksud disini adalah nilai 

pada kawasan kampung kota. Sehingga diperlukan adaptasi konsep 

smart city ke smart kampung. 

Dalam beberapa kampung di Surabaya telah menerapkan 

program-program guna menuju kampung yang berdaya tahan dan  

berkelanjutan. Namun diperlukan kriteria khusus untuk memberikan 

karakter yang dapat diterima secara menyeluruh di Kota Surabaya. 

Selain itu, juga belum adanya tingkat ketercapaian pada kedua 

kampung untuk disebut sebagai smart kampung. Ukuran 

ketercapaian ini dapat digunakan sebagai akselerasi menuju smart 

city dan dapat diketahui langkah yang harus dilakukan dalam 

menerapkan konsep smart city.  

Sehingga, diperlukan karakterisasi kampung kota di Surabaya 

berdasarkan kriteria smart kampung guna menunjukkan tingkat 

ketercapaian smart kampung. Kemudian akan diketahui bagaimana 

langkah yang perlu diterapkan dalam pengembangan kampung kota 

sebagai upaya menuju smart city. 

1.3. Tujuan dan Sasaran 

 Dari identifikasi permasalahan dan perumusan masalah di atas 

dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan 

bagaimana karakterisasi kampung kota dalam konsep smart 

kampung sebagai upaya menuju Surabaya smart city. Karakterisasi 

sendiri berasal dari kata “karakter” dan diberi imbuhan sasi yang 
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berarti proses mengarakterkan. Dimana maksud dari karakterisasi 

tersebut adalah kegiatan mengidentifikasi profil sebuah kampung 

berdasarkan kriteria smart kampung. Sehingga akan menunjukkan 

kecenderungan tingkat smart dari sebuah kampung. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang dilakukan 

adalah : 

a. Mengidentifikasi potensi smart city pada studi kasus 

kampung Surabaya 

b. Mengeksplorasi kriteria smart kampung di Kota Surabaya 

c. Mengarakterisasi kampung kota Surabaya berdasarkan 

kriteria smart kampung 

1.4. Manfaat 

 Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bagi para 

pengambil kebijakan dan bagi para akademisi yaitu : 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

 Permukiman merupakan salah satu bidang fokusan kajian 

spasial dalam bidang ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota. Penelitian 

ini merupakan dalam payung penelitian Laboratorium 

Pengembangan dan Perancangan Kota PWK ITS dengan topik Smart 

Urban Development. Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk 

menambah wawasan dan keilmuan mengenai karakteristik 

masyarakat permukiman pada konsep permukiman cerdas, demi 

mendukung terciptanya smart city. 

1.4.2.  Manfaat Praktis 

 Manfaat Praktis yang dapat diberikan dari penelitian ini 

adalah masukan dan  bahan pertimbangan terakit keberhasilan kota 

cerdas melalui bidang permukiman. Bagi para pengambil kebijakan 

khususnya Pemerintah Daerah Kota Surabaya dapat pengambil 

pertimbangan terkait apa yang akan dilakukan untuk mendukung 

konsep smart city. Hal ini juga ikut mendukung The New Urban 

Agenda untuk kebijakan nasional maupun komunitas Pemerhati. 

Upaya peningkatan kesejahteraan permukiman dengan menerapkan 

konsep permukiman cerdas ini diharapkan dapat berjalan efektif dan 

tepat sasaran sehingga dapat mendukung dan memperlancar 

pengembangan permukiman di Kota Surabaya. 
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1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1.  Ruang Lingkup Wilayah 

 Ruang lingkup wilayah dari penelitian ini berupa kampung 

kota di Surabaya, yang perlu dipertahankan untuk menjaga karakter 

masyarakat yang unik dan berprestasi sebagai wajah Kota Surabaya 

dalam pengembangan menuju smart city. Beberapa kampung di 

Surabaya telah mulai merintis mengembangkan kampung yang 

berdaya tahan dan berkelanjutan. Kampung yang telah memiliki 

beberapa prestasi diantara yang lainnya yakni Kampung Jambangan 

dan Genteng. Kedua kampung ini merupakan kampung yang terletak 

pada Kota Surabaya namun berbeda secara lokasi geografis. 

Kampung Jambangan terletak pada Surabaya Utara dan berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Sidoarjo shehingga termasuk pinggiran 

kota. Sedangkan Kampung Genteng terletak pada Surabaya Pusat 

yang berada pada tengah kota. Perbedaan ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana perbedaan karakteristik antara dua kampung 

yang letaknya pada satu Kota Surabaya tetapi berbeda letak 

geografisnya. Kemudian detail lokasinya, sebagai berikut: 

1) Kampung Jambangan, Kelurahan Jambangan, Kecamatan 

Jambangan, Surabaya Utara 

2) Kampung Genteng, Kelurahan Genteng, Kecamatan 

Genteng, Surabaya Pusat 

Adapun gambaran peta lokasi studi, sebagai berikut: 
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Gambar I.1 Peta Rung Lingkup Wilayah Penelitian 

Sumber : RTRW Kota Surabaya 
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1.5.2.  Ruang Lingkup Pembahasan 

 Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini yaitu 

mengenai bagaimana karakterisasi kampung Kota Surabaya 

berdasarkan konsep smart kampung yang tepatnya berada pada 

Kampung Genteng dan Jambangan. Adapun setelah mengetahui 

karakterisasinya kondisi kampungnya, kemudian dapat diketahui 

bagaiamana tindakan yang harus dilakukan demi mendukung 

terciptanya konsep smart city. 

1.5.3.  Ruang Lingkup Substansi 

 Ruang lingkup substansi dari penelitian ini terkait teori 

perumahan dan permukiman, kota cerdas, dan kriteria smart 

kampung. Sehingga melalui kajian teori tersebut akan diketahui 

bagaimana kebijakan yang dapat dilakasanakan terkait konsep smart 

kampung. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Berikut sistematika pada Penelitian ini : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup, sistematika 

penulisan, serta kerangka berpikir. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka mengenai perumahan 

dan permukiman, kampung kota,kota cerdas, smart kampung 

serta sintesa pustaka oleh penulis. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian, pendekatan 

penelitian mengenai jenis penelitian, maupun pendekatan 

lainnya yang digunakan dalam serangkaian penelitian, baik 

dalam proses pengumpulan maupun analisis data. 

BAB 4 GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang dimulai 

dengan gambaran umum wilayah penelitian secara umum dan 

khusus, serta hasil analisis dan pembahasannya. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian beserta 

rekomendasi dari hasil penelitian. 
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1.7. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.2 Bagan Kerangka Berpikir 
Sumber : Hasil Analisis, 2017 

 

Kampung Kota di Surabaya 

Komitmen Indonesia menjalankan SDG’s 

 point no 11 yaitu menjadikan kota dan 

permukiman inklusif, aman, tangguh, dan 

berkelanjutan 

SDG’s berhubungan dengan smart city yaitu 

menuju pembangunan yang berdaya tahan dan 

berkelanjutan. Bagaimana smart city pada 

permukiman/ kampung kota ? 

Beberapa kampung Surabaya sudah mulai menuju kampung 

yang berkelanjutan, yaitu kampung Jambangan dan Genteng, 

terlebih didukung dengan menjadi kampung percontohan saat 

UN Habitat III 

Namun apakah dalam indikator-indikator kota cerdas yang lain kampung tersebut sudah mewujudkannya?. Selain itu, juga 

belum adanya tingkat ketercapaian pada kedua kampung untuk disebut sebagai smart kampung 

Dibutuhkan karakterisasi kampung dalam kriteria smart kampung guna menunjukkan tingkat ketercapaian smart kampung, 

sehingga dapat diketahui sejauh mana konsep smart city terjalankan dan langkah apa yang akan diambil 

Sasaran: 

a. Identifikasi kampung Surabaya berdasarkan kriteria smart kampung 

b. Eksplorasi kriteria smart kampung di Kota Surabaya 

c. Karakterisasi kampung kota Surabaya berdasarkan konsep smart kampung 

 

Karakterisasi kampung kota berdasarkan 

kriteria smart kampung menuju Surabaya 

smart city 
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II. BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Perumahan dan Permukiman 

 Perumahan berasal dari kata rumah. Menurut UU No. 1 Tahun 

2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah 

merupakan bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat tinggal 

yang layak huni. Selain itu di dalam rumah, terdapat sarana 

pembinaan keluarga, sehingga mencerminkan harkat dan martabat 

penghuninya. Rumah juga merupakan aset bagi pemiliknya. 

Kemudian perumahan merupakan kumpulan beberapa rumah sebagai 

bagian dari permukiman. Di dalam perumahan dilengkapai dengan 

prasarana, sarana dan utilitas umum agar terciptanya pemenuhan 

rumah yang layak huni. Sedangkan permukiman terditi atas lebih 

dari satu satuan perumahan yang ditunjang dengan adanya prasarana, 

sarana, utilitas umum serta mempunyai pendukung kegiatan fungsi 

lain di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Sehingga arti lain dari 

permukiman adalah kawasan yang terdiri dari lebih dari satu 

lingkungan perumahan, atau gabungan dari beberapa perumahan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 

2014 tentang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034, terdapat 

pengertian mengenai kawasan perumahan. Kawasan perumahan 

merupakan kawasan yang didalamnya terdapat kumpulan rumah 

yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai 

hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dalam kebijakan ini, 

pengembangan kawasan perumahan dan permukiman juga menjadi 

prioritas. Dimana strategi pengembanganpun juga telah disusun yang 

salah satunya ialah meningkatkan kualitas lingkungan kawasan 

perumahan dan permukiman dan memperluas penyediaan perumahan 

vertikal. 

Rumah bukan hanya sekedar bangunan saja, menurut Pedro 

dalam  Budiharjo (1997) di dalam rumah juga terdapat suatu konteks 

hubungan sosial dari suatu keluarga. Melalui rumah, masyarakat 

dapat berinteraksi dan aktivitas komunikasi dengan lingkungannya. 

Konsep “Housing is a process” menjelaskan bahwa konsep tersebut 

memiliki tiga hal yang melandasi yaitu nilai rumah, fungsi ekonomi, 
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dan wewenang atas rumah. Rumah bukanlah merupakan hasil fisik 

sekali jadi, melainkan berupa suatu proses yang terus berkembang 

dan terkait dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya dalam 

kurun waktu (Turner & Fichter, 1972). 

Terdapat tiga hal yang menjadi fokusan pengembangan 

perumahan dan permukiman berdasarkan S.K. Menteri Kimpraswil 

Nomor 217/2002 tentang Kebijaksanaan dan Strategi Nasional 

Perumahan dan Permukiman (KSNPP), yaitu 

a. Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan 

permukiman dengan melibatkan masyarakat (partsipatif) sebagai 

pelaku utama. 

b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh 

lapisan masyarakat. 

c. Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan 

berkelanjutan guna mendukung pengembangan jati diri, 

kemandirian, dan produktivitas masyarakat 

 Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga berkembang kearah 

fungsi produktif. Menurut Silas dalam Osman & Amin (2012), 

penjelasan mengenai konsep rumah dan kerja dapat diuraiakan 

sebagai berikut :  

a. Rumah (saja), merupakan rumah yang digunakan sebagai tempat 

tinggal tanpa kegiatan lain yang berarti 

b. Rumah produktif, merupakan rumah yang sebagian digunakan 

untuk produktif atau kegiatan ekonomi, konsekuensinya juga 

timbul hubungan aspek produksi dan perawatan rumah. 

Berikut diberikan sintesa teori dari perumahan dan permukiman 

Tabel II.1 Indikator Perumahan dan Permukiman 
Sub Pustaka Sumber/Penulis Indikator 

Pengertian 

Perumahan dan 

Permukiman 

UU No. 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

 Tempat tinggal layak huni 

 Sosialisasi antar anggota 

 Aset 

 Terdapat sarana prasarana dan 

utilitas 

 Terdapat kegiatan pendukung 

Pedro dalam  

Budiharjo (1997) 
 Terdapat interaksi dan 

komunikasi dengan lingkungan 
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Turner & Fichter 

(1972) 

  Nilai rumah 

  Fungsi ekonomi 

  Wewenang atas rumah 

  Suatu proses yang terus 

berkembang 

  Terkait mobilitas sosial 

ekonomi    penghuninya dalam 

kurun waktu 

Pengembangan 

Perumahan dan 

Permukiman 

S.K. Menteri 

Kimpraswil Nomor 

217/2002 tentang 

Kebijaksanaan dan 

Strategi Nasional 

Perumahan dan 

Permukiman (KSNPP) 

  Partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan perumahan 

dan perumahan  

 Permukiman seluruh lapisan 

masyarakat. 

 Permukiman sehat, aman, 

harmonis, dan berkelanjutan  

Silas dalam Osman & 

Amin (2012) 

 Rumah (saja) 

 Rumah Produksi 
Sumber : Hasil Analisis, 2017 

Dengan pembahasan mengenai permukiman seperti diatas, 

dapat diambil kesimpulan bahwa permukiman tidak hanya berupa 

sekumpulan beberapa rumah beserta aktivitasnya, melainkan juga 

perilaku serta kegiatan terhadap lingkungannya 

2.2.  Kampung Kota 

 Kampung merupakan permukiman urban yang banyak dihuni 

oleh masyarakat menengah ke bawah dan kepadatannya cukup 

tinggi. Kampung terbentuk  tanpa perencanaan dan infrastruktur 

yang kurang memadai. Terbentuknya kampung kota dipengaruhi 

oleh aktivitas perdagangan jasa serta jarak antar bangunan yang lebih 

rapat, tingkat pendidikan dan pengelolaan masyarakat yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan kampung desa (Paramasatya, 2017). 

Menurut kamus tata ruang, kampung kota terdiri dari sekelompok 

perumahan bagian dari sebuah kota denga ciri kepadatan penduduk 

yang tinggi, perumahan tidak formal, kurang sarana prasarana, 

penghuni dan bangunan yang padat, kesehatan merupakan masalah 

utama, dan merupakan kawasan tidak terencana (Hapsari & 

Syahbana, M.Sc, 2013). 
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Menurut Setiawan (2010), kampung merupakan proses dinamis 

masyarakat yang umumnya miskin, menyediakan rumah sendiri, 

mengontrol lingkungan sendiri dan bergotong royong untuk 

meningkatkan kehidupan. Sehingga kampung kota merupakan 

bagian dari permukiman kota yang memiliki kepadatan penduduk 

tinggi, sarana prasaran yang kurang memadai, memiliki dinamika 

sosial dan mengalami perubahan mengikuti perkembangan kota. Ciri 

lain dari kampung kota yang diberikan oleh Surtiani  (2006) adalah : 

a. Sifat dan perilaku penduduknya yang masih terbawa kehidupan 

pedesaan yaitu tejalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat. 

b. Fisik bangunan dan lingkungan yang kurang baik dan tidak 

beraturan 

c. Jumlah penduduk dan kerapatan bangunan yang tinggi 

d. Pelayanan yang kurang, seperti air bersih, saluran air limbah dan 

air hujan, pembuangan sampah dan lain sebagainya. 

Sedangkan berdasarkan Budiharjo (1997), terdapat 6 ciri 

kampung kota diantaranya yaitu : 

a. Terdapat homogenitas yang agak besar karena penghuninya yang 

sebagian besar berasal dari desa yang sama. 

b. Tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah 

c. Berkembang dalam kehidupan ekonomi yang tidak resmi atau 

pada sektor informal 

d. Kualitas lingkungan permukiman yang rendah, permukiman serba 

padat, letak yang tidak teratur, dan fasilitas seperti seperti air 

minum, tempat mandi cuci kakus, listrik, selokan pembuangan air 

tinja dan sampah yang kurang baik 

e. Bangunan yang sederhana dan beberapa terbuat dari bahan semi 

permanen 

f. Kehidupan yang berdasarkan ikatan gemeinschaft atau serba 

kekurangan 

Memilih bermukim di kampung kota harus sudah 

mempersiapkan segala kekurangannya. Hal ini dikarenakan 

bangunan pada kampung kota yang padat dan terbangun secara 

spontan, sehingga sarana pelayanannya tidak memadai seperti air 

bersih, sanitasi dan drainase. Dan mata pencaharian yang dapat 
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dilakukan yaitu pada sektor informal (Lindarni & Handayani, 2014). 

Bermukim di kampung kota berarti menyelami kehidupan sebagai 

penduduk kampung dengan keterbatasan pada tempatnya. 

Keterbatasan tersebut seperti dalam sarana-prasarana, ruang 

bersosialisasi dan sebagainya (Sumintarsih & Adrianto, 2014). 

Berikut diberikan sintesa teori dari kampung kota. 

Tabel II.2 Indikator Kampung Kota 
Sub Pustaka Sumber/Penulis Indikator 

Pengertian 

Kampung 

Kota 

Paramasatya 

(2017) 

 Permukiman urban 

 Masyarakat menengah ke bawah 

 Kepadatan tinggi 

 Terbentuk tanpa perencanaan 

 Infrastruktur kurang 

 Dipengaruhi aktivitas perdagangan 

dan jasa 

 Jarak antar bangunan rapat 

 Tingkat pendidikan dan 

pengelolaan masyarakat lebih baik 

dibandingkan kampung desa 

Hapsari & 

Syahbana, M.Sc, 

(2013) 

 Perumahan bagian dari kota 

 Kepadatan tinggi 

 Perumahan tidak formal 

 Kurang sarana prasarana 

 Penghuni dan bengunan padat 

 Kesehatan masalah utama 

 Kawasan tidak terencana 

Setiawan (2010), 

 Proses dinamis masyarakat yang 

umumnya miskin 

 Menyediakan rumah dan 

lingkungan sendiri 

 Bergotong royong 

 Bagian dari permukiman kota 

 Kepadatan tinggi 

 Sarana prasarana kurang 

 Memiliki dinamika sosial 

Ciri 

Kampung 
Surtiani  (2006) 

 Sifat dan perilaku masih terbawa 

kehidupan desa 
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Kota  Ikatan kekeluargaan yang erat 

 Fisik bangunan dan lingkungan 

kurang baik  

 Bangunan dan penduduk yang 

padat 

 Pelayanan kurang pada air brsih, 

saluran air limbah dan air hujan, 

pembuangan sampah, dan lain-

lain 

Budiharjo (1997) 

 Homogenitas 

 Tingkat pendidikan dan 

pendapatan rendah 

 Ekonomi pada sektor informal 

 Kualitas lingkungan rendah, 

bangunan padat, tida teratur 

 Fasilitas seperti air minum, 

tempat MCK, listrik, selokan dan 

sampah yang kurang baik 

 Bangunan sederhana dan semi 

permanen 

 Ikatan gemeinschaft 

Lindarni & 

Handayani  (2014) 

 Bagunan padat dan spontan 

 Pelayanan kurang memadai pada 

air bersih, sanitasi dan drainase 

 Mata pencaharian sektor informal 

Sumintarsih & 

Adrianto (2014) 

 Keterbatasan dalam sarana-

prasarana 

 Keterbatasan ruang bersosialisasi 
Sumber : Hasil Analisis, 2017 

Dengan pembahasan mengenai kampung kota diatas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa kampung kota merupakan bagian dari 

perkotaan yang memiliki ciri tertentu seperti fasilitas yang kurang, 

masyarakat yang memiliki kekerabatan dan pekerjaan sebagian besar 

pada sektor informal 

2.3.  Konsep Smart City 

 Konsep smart city sering didengar dengan istilah kota cerdas. 

Terdapat multitafsir pada arti smart city. Hal ini terdapat pada 
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konsep “smart”. Yahya (2013) mengartikan bahwa smart adalah 

bersikap, berpikir dan bertindak secara cerda dalam pekerjaan yang 

dilakukan. Tafsir-tafsir atas arti smart city ini terbuka oleh pihak 

yang berkepentingan seperti pemerintah kota, tergantung kepada 

tujuan dari perencanaan kota tersbeut. Apapun tujuan dari 

perencanaan kota, dalam konsep smart city esensi yang tidak boleh 

dilupakan adalah pembenahan atau pembangunan kota yang 

berkelanjutan, memperhitungkan aspek fungsional, struktural, dan 

estetika melalui penggunaan teknologi komunikasi dan informasi 

sebagai basis utama pada infrastrukturnya (Poernomo, 2015). 

 Istilah smart city pertama kali dikemukakan oleh Samuel 

Palmisano dari IBM di tahun 2008, melalui konsep smarter planet.  

Konsep ini merupakan konsep untuk menjadikan bumi menjadi lebih 

pintar dalam menyikapi permasalahan yang terjadi serta mengelola 

potensi yang tersedia. Semua hal tersebut berbasiskan teknologi 

informasi, dengan disertai peran pemerintah, swasta, akademisi dan 

masyarakat (Palmisano, 2010). Konsep smarter planet tidak akan 

berjalan apabila setiap kota tidak menjadi smart city atau kota pintar 

Konsep smart city oleh Cohen (2011) menyebutkan bahwa 

terdapat 6 dimensi smart city beserta lingkupannya, yaitu :  

a. Smart Environment, yang terdiri dari tatanan bangunan, 

manajemen sumber daya, perencanaan kota yang berkelanjutan 

b. Smart Mobility, terdiri dari transportasi yang efisien, aksesibilitas 

yang dapat di jangkau oleh semua kalangan masyarakat, dan 

infrastruktur pendukung transportasi yang canggih 

c. Smart Government, yang terdiri dari pelayanan online dari 

pemerintah kepada masyarakatnya, infrastruktur teknologi 

pendukung pemerintahan dan pemerintahan yang terbuka dan 

mudah diakses terkait data, aplikasi dan lain sebaginya 

d. Smart Economy, yang terdiri dari wirausaha dan inovasi yang 

baru dalam berbisnis, peningkatan produktivitas dan koneksi 

penyaluran barang secara lokal maupun global (eksport)  

e. Smart People, yang terdiri dari tingkat pendidikan dan 

masyarakat yang mewadai, kreativitas serta keterlibatan 

masyarakatnya 
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f. Smart Living, merupakan tempat tinggal yang layak huni, terdiri 

dari kondisi lingkungan yang sehat, aman dan budaya yang baik. 

Konsep smart city lain yang diungkapkan Giffinger (2011) juga 

terdapat 6 dimensi, namun berbeda pada ruang lingkupnya yang 

merupakan penyempurnaan dari konsep Cohen, yaitu:  

a. Smart Economy atau kompetisi (tingginya inovasi, terdapatnya 

wirausaha, citra ekonomi dan kualitas penjualan, produktivitas, 

keterjangkauan pasar, menuju internasional, dan kemampuan 

beradaptasi dengan perkembangan jaman) 

b. Smart People atau modal sosial dan individu (kualitas individu, 

kemampuan dalam kehidupan secara berkelanjutan, budaya dan 

adat istiadat setempat, masyarakat yang fleksibel, kreatif, 

berpikir terbuka dan berpartisipasi) 

c. Smart Governance atau partisipasi pemerintah (partisipasi 

dalam penyelesaian masalah, pelayan publik dan sosial, 

pemerintah yang tranparasi, kebijakan yang strategis dan 

melihat ke depan) 

d. Smart Mobility atau transportasi dan teknologi (aksesibilitas 

lokal, nasional maupun internasional; ketersediaan infrastruktur 

teknologi; berkelanjutan, inovatif dan sistem transportasi yang 

aman) 

e. Smart Environment atau sumber daya alam (kondisi lingkungan, 

polusi, keamanan, serta pengelolaan sumber daya yang 

berkelanjutan) 

f. Smart Living atau kualitas dari tempat tinggal (fasilitas budaya, 

kondisi kesehatan, keamana individu, kualitas rumah, fasilitas 

pendidikan, atraksi wisata, kekerabatan sosial) 

Menurut  Kalkowski (2014), Teknologi bukan faktor tunggal 

dalam konsep smart city, masih terdapat dua faktor lain yakni faktor 

institusional dan faktor manusia sebagai pendukung tumbuh dan 

berkembangnya konsep smart city. 
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Gambar II.1 Faktor Berkembangnya Smart City 

Sumber : Kalkowski ,2014 

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa dalam 

menciptakan smart city harus mendapat dukungan dari faktor 

instistusi yang terdiri dari pertumbuhan penduduk dan badan institusi 

yang cerdas. Faktor selanjutnya yakni dari masyarakatnya yang 

kreatif, ramah, mampu meningkatkan pembelajaran dan 

pengetahuannya. Dan faktor utama yakni faktor teknologi, yaitu 

teknologi yang bersifat digital, cerdas, terdapat dimana-mana, ramah 

lingkungan, dan informasi telekomunikasi. 

Smart city kental kaitannya dengan pengembangan dan 

pengelolaan kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). TIK sebagai alat penghubung, pemonitor dan 

pengendalian sumber daya yang ada di dalam kota agar lebih efektif 

dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat 

serta tetap mendukung pembangunan berkelanjutan (Supangkat dkk 

dalam Mursalim, 2017). Sehingga konsep smart city diperoleh 

melalui ruang lingkup yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

luar dan faktor dalam. Faktor dalam berupa pemerintah, individu dan 

komunitas, lingkungan alam, infrastruktur,dan ekonomi, sedangkan 

faktor luar berupa teknologi, pengelolaan, dan kebijakan.  (Chourabi, 

et al., 2012).  
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Menurut Mursalim (2017) smart city mengandung beberapa 

konsep sebagai berikut : 

a. Kinerja kota yang baik dengan memperhatikan ekonomi, 

penduduk, pemerintahan, mobilitas dan lingkungan hidup 

kotanya. 

b. Kota yang mengontrol dan mengintegrasi semua infrastruktur 

seperti jalan, rel, terowongan, jembatan, kereta bawah tanah, 

bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik, pengelolaan gedung 

dan infrastruktur lainnya. Hal tersebut dapat mengoptimaklan 

kepemilikan sumber dayanya serta mencegah permasalahan yang 

akan terjadi, kemudian kegiatan pemeliharan dan keamanan 

diserahkan kepada msyarakatnya. 

c. Integrasi antara infrasturktur fisik, insrastruktur IT, infrastruktur 

sosial, dan bisnis infrastruktur sebagai upaya peningkatan 

kecerdasan kota. 

d. Kota yang lebih efisien dan layak huni 

e. Pemanfaatan smart computing untuk menciptakan smart city dan 

fasilitasnya meliputi kesehatan, keselamatan umum, pendidikan 

dan transportasi yang lebih cerdas dan saling berhubungan. 

Selanjutnya masih Mursalin, menyebutkan bahwa terdapat 6 

unsur pokok komponen dari terciptanya konsep smart city tersebut 

yaitu :  

a. Smart Government, merupakan kunci utama. Pemerintah yag 

pintar adalah yang perduli dan transparan terhadap warganya. 

Dan yang terpenting dalam menciptakan smart government 

adalah karakter pemerintah yang profesional, tanggung jawab dan 

bersih. 

b. Smart People, terbentuknya smart people merupakan visi utama 

dalam smart city, yaitu terbentuknya masyarakat yang madani dan 

sadar diri. Masyarakat madani artinya dakam sebuah kota 

masyarakatnya menjadi individu yang berkompeten. Dan sadar 

diri adalah menyadari dalam diri masing-masing bahwa manusia 

merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, 

sehingga tercipta sifat gotong royong, saling membantu, slaing 

percaya, toleransi dan saling mengerti. 
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c. Smart Economy, adanya inovasi baru yang berkembang dan 

menambah peluang usaha baru. 

d. Smart Mobility , pengelolaan infrastruktur yang terpadu  demi 

kepentingan publik 

e. Smart Living, merupakan lingkungan yang memberikan 

kenyamanan, sumber daya yang berkelanjutan, keindahan fisik 

maupun non fisik, visal maupun tidak bagi masyarakat setempat 

maupun publik 

f. Smart Live, manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki 

kualitas hidup terukur (berbudaya) 

Pada Kota Surabaya smart city yang akan diterapkan memiliki 6 

kompinen yaitu smart government, smat living, smart environment, 

smart mobility, smart economy dan smart people. Dalam penerapan 

smart city tersbut terdaoat 4 tahap yaitu tahap pembenahan kinerja 

pemerintah, tahap mengembalikan kepercayaan masyarakat, tahap 

pengembangan pelayanan berbasis TIK, dan tahap pengembangan 

sistem dengan teknologi tinggi (Widyaningsih, 2013). Kemudian 

terdapat lima unsur pokok penunjang konsep smart city menurut 

Daido (2015) yaitu sumber daya manusia yang mewadai, 

infrastruktur penunjang teknologi atau IT, terdapat jaringan internet, 

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada instansi di tingkat 

kelurahan agar aparat ditingkat kelurahan mampu untuk menjalankan 

dan mensosialisasikan program Smart City kepada masyarakat dan 

pelayanan publik secara elektronik.  

Konsep smart city menempatkan kota sebagai sebuah ekosistem 

dari banyak subsistem yang saling terkoneksi dan mendukung 

sehingga tercipta kota yang berkelanjutan (suistainabel cities). 

Sehingga ada enam komponen atau subsistem dalam smart city, yaitu 

energi yang terbarukan dan efisien, pengolaan air bersih dan limbah, 

transportasi dan logistik hijau, produk dan jasa ramah lingkungan, 

gedung dan interior hijau dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) hijau (Santoso, 2014).  

Berikut diberikan sintesa teori dari smart city. 
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Tabel II.3 Indikator Smart City 

Sub Pustaka 
Sumber/Pen

ulis 
Indikator 

Pengertian 

smart city 

Yahya 

(2013) 
 bersikap, berpikir dan bertindak cerdas dalam 

pekerjaan  

Poernomo 

(2015). 

 Kota Berkelanjutan 

 Penggunaan TIK sebagai basis infrastrukturnya 

Palmisano 

(2010). 

 Smarter Planet 

 Pintar menyikapi masalah 

 Mengelola potensi yang ada 

 Basis teknologi informasi  

 Peran pemerintah, swasta, akademisi dan 

masyarakat 

Komponen 

smart city 

Cohen 

(2011) 

 Smart Environment (tatanan bangunan, 

manajemen sumber daya, kota yang 

berkelanjutan) 

 Smart Mobility (transportasi yang efisien, 

aksesibilitas mudah di jangkau ,infrastruktur 

pendukung yang canggih) 

 Smart Government (pelayanan online kepada 

masyarakat, infrastruktur teknologi 

pemerintahan, terbuka dan mudah diakses 

terkait data, aplikasi dsb) 

 Smart Economy (wirausaha dan inovasi baru, 

peningkatan produktivitas dan koneksi 

penyaluran barang secara lokal maupun global ) 

 Smart People (tingkat pendidikan dan 

masyarakat yang mewadai, kreativitas serta 

keterlibatan masyarakatnya) 

 Smart Living (layak huni, kondisi lingkungan 

yang sehat, aman dan budaya yang baik) 

Giffinger 

(2011) 

 Smart Economy (tingginya inovasi, wirausaha, 

citra ekonomi dan kualitas penjualan, 

produktivitas, keterjangkauan pasar, menuju 

internasional, dan kemampuan beradaptasi ) 

 Smart People (kualitas individu, kemampuan 

dalam kehidupan secara berkelanjutan, budaya 

dan adat istiadat setempat, masyarakat yang 
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fleksibel, kreatif, berpikir terbuka dan 

berpartisipasi) 

 Smart Governance (penyelesaian masalah, 

pelayan publik dan sosial, tranparasi, kebijakan 

yang strategis) 

 Smart Mobility (aksesibilitas lokal hingga 

internasional, infrastruktur teknologi yang 

berkelanjutan, inovatif dan sistem  yang aman) 

 Smart Environment (kondisi lingkungan, polusi, 

keamanan, pengelolaan sumber daya yang 

berkelanjutan) 

 Smart Living (fasilitas budaya, kesehatan, 

keamanan individu, kualitas rumah, fasilitas 

pendidikan, atraksi wisata, kekerabatan sosial) 

Kalkowski 

(2014) 

 Faktor Institusi (pemerintahan yang cerdas) 

 Faktor masyarakat (kreatif, ramah, mampu 

meningkatkan pembelajaran dan 

pengetahuannya) 

 Faktor teknologi (digital, cerdas, terdapat 

dimana-mana, ramah lingkungan, dan informasi 

telekomunikasi) 

Mursalim 

(2017) 

 Smart Government (perduli dan transparan, 

karakter yang profesional, tanggung jawab dan 

bersih. 

 Smart People (masyarakat madani atau 

berkompeten, sadar diri, gotong royong, saling 

membantu, saling percaya, toleransi dan saling 

mengerti) 

 Smart Economy (inovasi baru yang berkembang 

dan menambah peluang usaha baru) 

 Smart Mobility (infrastruktur terpadu  demi 

kepentingan publik) 

 Smart Living (lingkungan yang nyaman, sumber 

daya berkelanjutan, keindahan fisik maupun 

non fisik) 

 Smart Live (kualitas hidup terukur) 

Santoso 

(2014). 

 Energi terbarukan dan efisien 

 Pengolaan air bersih dan limbah 
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 Transportasi dan logistik hijau 

 Produk dan jasa ramah lingkungan,  

 Gedung dan interior hijau 

 Teknologi Informasi dan Komunikasi hijau 

Konsep smart 

city 

Supangkat 

dkk dalam 

Mursalim 

(2017) 

 Teknologi informasi dan komunikasi sebagai 

alat penghubung,  

 Monitor dan pengendalian sumber daya agar 

lebih efektif dan efisien untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan 

Chourabi, et 

al., (2012) 

 Faktor dalam (pemerintah, individu dan 

komunitas, lingkungan alam, infrastruktur, dan 

ekonomi) 

 Faktor luar (teknologi, pengelolaan, dan 

kebijakan)  

Mursalim 

(2017) 

 Memperhatikan ekonomi, penduduk, 

pemerintahan, mobilitas dan lingkungan hidup 

 Mengontrol dan mengintegrasi semua 

infrastruktur seperti jalan, rel, terowongan, 

jembatan, kereta bawah tanah, bandara, 

pelabuhan, dan infrastruktur lainnya.  

 Kegiatan pemeliharan dan keamanan diserahkan 

kepada masyarakat 

 Integrasi antara infrasturktur fisik, insrastruktur 

IT, infrastruktur sosial, dan bisnis infrastruktur 

 Lebih efisien dan layak huni 

 Pemanfaatan smart computing dan fasilitasnya 

meliputi kesehatan, keselamatan umum, 

pendidikan dan transportasi yang saling 

berhubungan. 

Widyaningsi

h (2013) 

 Tahap pembenahan kinerja pemerintah 

 Tahap mengembalikan kepercayaan masyarakat 

 Tahap pelayanan berbasis TIK 

 Tahap pengembangan sistem dengan teknologi 

tinggi 

Daido 

(2015) 

 SDM mewadai 

 Infrastruktur penunjang teknologi atau IT 

 jaringan internet,  
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 sosialisasi oleh pemerintah kepada instansi di 

tingkat kelurahan  
Sumber : Hasil Analisis, 2017 

Dengan pembahasan mengenai konsep smart city diatas, dapat 

beserta konsep dan komponennya, dapat disimpulkan bahwa konsep 

smart city merupakan konsep yang cukup luas dan dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Namun kejelasan komponennya tetap ada, 

yaitu smart economy, smart mobility, smart environment, smart 

people, smart living, dan smart governance sebagai batasan ruang 

lingkup. 

2.4.  Kriteria Smart Kampung 

 Dalam perkembangan kampung perkotaan menuju kearah 

metropolitan, diperlukan kriteria untuk memperjelas arah 

perkembangannya. Dalam perkembangan kampung kota yang 

memiliki ciri khusus yang mampu diadospsi melalui konsep smart 

city pada bidang permukiman. Kriteria yang diadopsi dari konsep 

smart city tersebut seharusnya dimiliki oleh sebuah kampung agar 

dapat bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan Kota. Kriteria 

tersebut adalah terdapat pengelolaan air limbah dan persampahan, 

terdapat program program peningkatan lingkungan, infrastruktur 

yang memadai, kenyamanan dalam tempat tinggal, masyarakat yang 

melek teknologi, terdapat kriteria pelayanan tepat sasaran, terdapat 

kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat mampu menerima 

hal baru, terdapat aktivitas ekonomi berbasis rumah tangga, 

lingkungan yang aman, keterjangkauan jarak terhadap fasilitas 

umum, dan kualitas hidup masyarakat meningkat dalam keseharian. 

(Sulistyarso, et al., 2017) 

Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Paramasatya (2017) di dua kampung Surabaya yang menjadi salah 

satu kampung percontohan dan dikunjungi saat UN Habitat III, 

menemukan 12 kriteria smart kampung yang dapat diterapkan di 

Surabaya untuk menunjang keberhasilan smart city. Kriteria tersebut 

adalah :  

a. Aktivitas ekonomi yang berbasis rumah tangga dan didukung 

dengan teknologi internet 
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b. Kriteria kenyamanan, yaitu kemudahan aksesibilitas komunikasi 

internal/eksternal maupun langsung atau tidak langsung,sera 

kemudahan menjangkau prasarana dan sarana lingkungan yang 

tersedia. 

c. Mampunya masyarakat dalam mengimplementasikan penggunaan 

teknologi secara umum dan internal secara khusus digunakana 

dalam kegiatan sehari-hari 

d. Infrastruktur yang memadai yaitu kelengkapan prasarana dan 

sarana baik lingkungan maupun umum. 

e. Implementasi kegiatan pengelolaan air limbah dan persampahan  

f. Terdapat program untuk meningkatkan kualitas lingkungan oleh 

fasilitator lingkungan dan masyarakat. Dalam hal ini 

keikutsertaan masyarakat diperlukan. 

g. Terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan kampung dan masyarakat yang antusias dalam 

mengikutinya 

h. Masyarakat yang mampu menerima hal baru dalam 

pengabdartasian. 

i. Kriteria keamanan, minimnya kriminalitas serta terdapatnya 

sarana dan prasarana untuk tanggap bencana. 

j. Kriteria keterjangkauan jarak terhadap fasilitas umum, yaitu jarak 

ideal kemampuan oramh berjalan kali sebagai pengguna 

lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarananya. 

k. Kualitas hidup masyarakat yang meningkat dalam kesehariannya, 

yaitu melalui rasa kepuasan diri 

l. Kritera tepat sasaran, yaitu efektivnya akses pelayanan oleh 

masyarakat. 
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Tabel II.4 Indikator Smart Kampung 
Sub 

Pustaka 

Sumber/

Penulis 
Indikator 

Kriteria 

smart 

kampung 

Sulistyar

so (2017) 

 Ekonomi rumah tangga berbasis internet 

 Tempat tinggal yang nyaman  

 aksesibilitas komunikasi internal/eksternal secara 

langsung maupun tidak langsung 

 kemudahan menjangkau prasarana dan sarana 

lingkungan 

 Masyarakat melek teknologi  

 kelengkapan prasarana dan sarana baik lingkungan 

maupun umum. 

 kegiatan pengelolaan air limbah dan persampahan  

 program peningkatan kualitas lingkungan 

 partisipasi masyarakat  

 pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan 

kampung  

 Masyarakat mampu beradaptasi 

 Lingkungan yang aman serta terdapatnya sarana dan 

prasarana tanggap bencana. 

 Kualitas hidup masyarakat meningkat dalam 

kesehariannya 

 efektivnya akses pelayanan pada masyarakat 

Paramasa

tya 

(2017) 

Sumber : Hasil Analisis, 2017 

2.5. Sintesa Pustaka 

 Berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan, maka 

teori yang digunakan guna menjawab kebutuhan tujuan dan sasaran 

dari penelitian ini terdiri dari 4 sub bab utama, yakni teori perumahan 

dan permukiman, teori tentang kampung kota, smart city, dan kriteria 

smart kampung. Pada bab sebelumnya telah diketahui bahwa hasil 

akhir yang diharapkan dalam penelitian ini adalah tersusunnya 

karakterisasi kampung kota berdasarkan kriteria smart kampung 

dalam upaya mewujudkan Surabaya Smart City. Dengan demikian, 

maka indikator– indikator yang digunakan dalam penelitian ini harus 

berkaitan dengan smart city dan smart kampung. Konsep utama pada 

penelitian ini adalah kriteria smart kampung. Sehingga terdapat 12 
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kriteria smart kampung yang kemudian dikembangkan untuk 

mencari varibel dan indikator penelitian yang mana berkaitan 

langsung dengan kondisi kampung di Kota Surabaya. Selanjutnya 

indikator yang sudah ditentukan akan menghasilkan variabel 

penelitian yang dibutuhkan dalam menjawab sasaran penelitian. 

Variabel merupakan hasil turunan dari indikator yang bersifat lebih 

khusus dan spesifik. Beberapa variabel tersebut akan diteliti lebih 

lanjut pada bab metode penelitian. Berikut diberikan tabel variabel 

penelitian. 

Tabel II.5 Sintesa Pustaka 
Dimensi 

Konsep Smart 

City 

Kriteria 

Smart 

Kampung 

Indikator 

Smart 

Kampung 

Variabel Penelitian 

Smart 

Economy 

Ekonomi 

rumah tangga 

berbasis 

internet 

Kondisi usaha 

ekonomi 

rumah tangga 

Produktivitas terhadap 

lingkungan 

Keterjangkauan pasar 

Internet pada 

usaha 

ekonomi 

Penggunaan Internet terhadap 

usaha 

Keberlanjutan 

sektor 

ekonomi 

Peluang terhadap usaha baru 

Kemampuan adaptasi 

Kualitas usaha atau produksi 

Smart Mobility 

aksesibilitas 

komunikasi 

internal/ekster

nal secara 

langsung atau 

tidak langsung 

Keterjangkaua

n teknologi 
Aksesibilitas teknologi 

Komunikasi 

internal 

Kondisi sosial antar warga 

Kegiatan internal warga 

Komunikasi 

eksternal 
Kegiatan eksternal 

kemudahan 

menjangkau 

fasilitas 

umum 

Ketersediaan 

infrastruktur 

dan sistem 

aksesibilitas 

Kondisi jalan 

Kemudahan menjangkau 

infrastruktur 

Sarana pendukung transportasi 

Peraturan terkait transportasi 

Smart 

Environment 

Kegiatan 

pengelolaan 

air limbah dan 

persampahan 

Kondisi sistem 

pengelolaan 

Pengelolaan daur ulang 

Pengelolaan berbasis teknologi 
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Peningkatan 

kualitas 

lingkungan. 

Dalam hal ini 

keikutsertaan 

masyarakat 

diperlukan. 

Kualitas 

lingkungan 

Tatanan bangunan 

Kondisi lingkungan 

Polusi 

Manjemen 

sumber daya 

Penggunaan energi 

berkelanjutan 

Smart People 

Kemampuan 

masyarakat 

mengimpleme

ntasikan 

teknologi 

Masyarakat 

dengan 

teknologi 

Penggunaan teknologi oleh 

masyarakat 

Partisipasi 

dalam 

Pemberdayaa

n masyarakat 

Antusias 

masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat  

Respon masyarakat yang 

mengikuti berbagai program 

pemberdayaan 

Komunitas masyarakat 

Kemampuan 

masyarakat 

beradaptasi 

kemampuan 

dalam 

kehidupan 

secara 

berkelanjutan 

Masih mempertahankan 

budaya setempat 

Kualitas hidup 

masyarakat 

Kondisi sosial 

masyarakat 

Pendidikan masyarakat 

Masyrakat yang kreatif dan 

inovatif 

Smart Living 

kelengkapan 

prasarana dan 

sarana 

lingkungan 

maupun 

umum 

Sumber daya 

lingkungan 

sumber daya yang 

berkelanjutan 

Kelengkapan 

dan kondisi 

Fasilitas 

infrastruktur yang terdapat 

pada kampung  

Daya Tarik 

wisata 
Kondisi kegiatan wisata 

Penggunaan 

jaringan 

internet 

jaringan internet pada kawasan 

lingkungan atau umum 

Lingkungan 

yang aman 

dan terdapat 

Tempat 

tinggal 

nyaman 

Kondisi bangunan rumah 

Keindahan fisik  

Kesehatan Masyarakat 
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sarana 

prasarana 

tanggap 

bencana 

Lingkungan 

aman 

inisiatif keamanan dari 

armasyakat 

Jenis dan jumlah 

pelaporan terkait 

kriminalitas 

Fasilitas 

Tanggap 

Bencana 

Fasilitas siaga bencana 

Jenis bencana 

Dukungan masyarakat 

Smart 

Government 

keefektifan 

akses 

pelayanan 

pada 

masyarakat 

Pelayanan 

masyarakat 

berbasis 

teknologi 

pelayanan via online 

Aparatur 

kampung 

hingga 

kecamatan 

yang 

berkembang 

Kepedulian atau penyelesaian 

masalah 

Kebijakan strategis 

Infrastruktu digital 

Sosialisasi untuk aparatur 

Sumber : Hasil Analisis, 2017 
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III. BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan yaitu 

pendekatan rasionalitik. Pendekatan rasionalistik merupakan 

pendekatan yang dibangun atas pemahaman intelektual. Dimana 

dalam pendekatan ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat 

dilihat maupun dirasakan indra manusia perlu diujikan melalui 

konsep intelektual atau sebuah teori. Dalam hal ini berarti relevansi 

antara teori dengan empiri dianggap penting, tetapi lebih penting lagi 

adalah tertangkapnya makna dibalik yang empiri (Muhadjir, 1996). 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif yang berfokus kepada konsep smart kampung pada dua 

lokasi permukiman sesuai wilayah penelitian yaitu pada Kampung 

Jambangan dan Kampung Genteng. Selain itu pada penelitian ini 

juga menggunakan smart kampung visualisasi melalui 

smartkampung-surabaya.com (internet-based assesment tools). 

Metode visualisasi ini  digunakan untuk menunjukkan bagaimana 

karakterisasi smart kampung pada kampung yang menjadi wilayah 

penelitian yaitu pada Kampung Jambangan dan Kampung Genteng. 

(Sulistyarso, et al., 2017) 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penilitian ini adalah penilitian eksploratif. Penelitian 

eksploratif bertujuan untuk menggali secara luas tentang hal-hal yang 

mempengaruhi atau sebab dari suatu hal (Arikunto, 2002). Selain itu 

tujuan eksploratif juga untuk menemukan sesuatu yang baru dalam 

bidang ilmu tertentu. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari 

penilitian ini yaitu menemukan dan menggali hal baru yang berkaitan 

dengan bidang permukiman dan smart city dan mengeksplorasi 

kriteria atau karakteristik kampung Kota Surabaya. Jadi jenis 

penelitian eksploratif merupakan penelitian dengan penggambaran 

keadaan saat ini dengan menggali secara dalam mengenai hal yang 

dianggap mempengaruhi dalam konteks penelitian. 
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3.3. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan karakteristik yang bisa dibagi ke dalam 

sekurang-kurangnya dua klasifikasi atau indikator. Variabel juga 

dianggap sebagai suatu objek, sifat, atribut atau nilai dari sesorang, 

kondisi fisik atau kegiaan yang memiliki berbagai macam variasi. 

Apabila dilihat dari klasifikasi pengukurannya terdapat dua jenis 

variabel, yakni variabel kuantitatif yang dapat dinyatakan secara 

numerik dan variabel kualitatif yang tidak dapat dinyatakan secara 

numerik. Dalam sebuah penelitian, variabel harus dapat diukur agar 

terdapat dasar proses pengukurannya. Untuk menentukan 

pengukuran tersebut dibutuhkan definisi operasional dari variabel. 

definisi operasional merupakan jabaran dari variabel teoritis ke 

dalam konsep empirik dan konsep analitis dalam bentuk indikator-

indikator yang terukur, misalnya dalam bentuk skala (Suryana, 

2010). 

 



 

 

35 

 

Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 
N

o 

Sasaran Dimensi 

smart city 

Variabel Penelitian Definisi Operasional 

1

  

Identifikasi 

potensi smart city 

pada studi kasus 

kampung 

Surabaya 

Smart  

Economy 

1. Produktivitas terhadap lingkungan Pengambilan bahan baku untuk usaha dari lingkungan sekitar 

2. Keterjangkauan pasar Pemasaran produk dari usaha yang dihasilkan sudah mencapai lingkup minimal dalam Kota Surabaya 

3. Penggunaan Internet terhadap usaha Terdapat keterlibatan internet dalam proses wirausaha 

4. Peluang terhadap usaha baru Adanya keberlanjutan atau muncul usaha baru dari usaha yang sudah ada 

5. Kemampuan adaptasi Adanya inovasi usaha dalam rangka beradaptasi mengikuti perkembangan jaman 

6. Kualitas usaha atau produksi Hasil dari proses produksi yang aman dan tidak merusak lingkungan 

Smart 

Mobility 

7. Aksesibilitas teknologi Ketersediaan dan kondisi fisik pendukung teknologi 

8. Kondisi sosial antar warga Kerukunan dan permasalahan atau konflik yang pernah muncul antar warga 

9. Kegiatan internal warga Terdapat kegiatan untuk mengguyubkan warganya 

10. Kegiatan eksternal Hubungan masyarakat dengan kegiatan luar kampung 

11. Kondisi jalan Kondisi jalan yang memadai baik dari segi lebar maupun perkerasan untuk diakses 

12. Kemudahan menjangkau infrastruktur Jarak dan kestrategisan lokasi sarana prasarana kampung 

13. Sarana pendukung transportasi Ketersediaan dan kondisi sarana pendukung transportasi seperti penerangan jalan dan lain sebagainya 

14. Peraturan terkait transportasi Mengetahui adanya ketentuan untuk kendaraan melintas yang disepakati bersama oleh masyarakat 

Smart 

Environment 

15. Pengelolaan daur ulang Adanya pengelolaan dari bahan yang dapat di daur ulang 

16. Pengelolaan berbasis teknologi Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan limbah dan persampahan 

17. Tatanan Bangunan Keterarutan tatanan bangunan perumahan maupun bangunan fasilitas lainnya 

18.  Kondisi Lingkungan Kebersihan dan ketentraman lingkungan kampung  

19.  Polusi Polusi yang terdapat pada lingkungan kampung termasuk polusi udara, tanah, air, dan lain sebagainya 

20. Penggunaan energi berkelanjutan Ketersediaan energi alternatif berasal dari bahan lingkungan sekitar  

Smart People 21. Penggunaan teknologi oleh masyarakat Penggunaan teknologi (seperti smartphone dan teknologi lainnya) dalam kegiatan sehari-hari 

22. Pemberdayaan masyarakat Adanya program pemberdayaan dari pemerintah maupun fasilitator lingkungan 

23. Dampak pemberdayaan Dampak dari peberdayaan yang dirasakan oleh masyarakat 

24. Komunitas masyarakat Terdapat masyarakat yang membentuk komunitas tertentu 

25.  Mempertahankan budaya setempat  Adanya budaya yang masih berkelanjutan dan dipertahankan dalam lingkungan kampung  

26. Pendidikan masyarakat Tingkat pendidikan terakhir masyarakat 

27. Masyarakat yang kreatif dan inovatif Kreatifitas dan inovasi dari masyarakat terhadap kegiatan maupun suasana lingkungan 

Smart Living 28. Sumber daya berkelanjutan Terdapatnya sumber daya kampung yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

29. Infrastruktur yang terdapat pada 

kampung 

Ketersediaan dan kondisi fisik maupun non fisik (pelayanan) fasilitas kebudayaan, kesehatan, keamanan, 

pendidikan dan bangunan umum 

30. Kondisi kegiatan wisata Adanya spot atau titik wisata, kegiatan yang mengundang wisatawan, dan kegiatan lain yang dapat 

menarik pengunjung untuk mencari tahu keunikan kampung 

31. Jaringan internet secara umum Ketersediaan jaringan internet massal atau umum pada kawasan lingkungan 

32. Kondisi bangunan rumah Kelayakan bangunan fisik rumah masyarakat 
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33. Keindahan fisik  Kondisi lingkungan kampung yang terhias atau memiliki pemandangan yang unik 

34. Kesehatan masyarakat Kondisi lingkungan dan tingkat kesehatan masyarakat 

35. inisiatif keamanan dari masyarakat Sistem penjagaan keamanan dari masyarakat untuk kampung 

36. Jenis, Jumlah PelaporaN kriminalitas Jenis kejadian dan jumlah kriminalitas yang terjadi pada kawasan kampung 

37. Fasilitas siaga bencana Terdapatnya fasilitas siaga bencana yang berada di sekitar kawasan kampung 

38. Jenis bencana Bencana yang pernah dan sering terjadi di kampung dan memberikan dampak 

39. Dukungan masyarakat  Pengetahuan masyarakat terhadap tanggap bencana 

Smart 

Government 

40. Pelayanan via online Jumlah pelayanan pemerintah via online 

41. Kepedulian terhadap masalah Kesigapan pihak Kelurahan dalam penyelesaian masalah kampung 

42. Kebijakan strategis Kebijakan yang diterapkan pada kampung 

43. Infrastruktur digital Ketersediaan infrastruktur pendukung teknologi di kantor kelurahan 

44. Sosialisasi  Terdapatnya sosialisasi untuk pihak kelurahan dan sosialisasi untuk masyarakat kampung 

2 Eksplorasi kriteria 

smart kampung di 

Kota Surabaya 

Input dari 

hasil 

sasaran 1 

Input dari hasil 

output sasaran 1 

 

3 Karakterisasi 

kampung kota 

berdasarkan 

kriteria smart 

kampung 

menggunakan 

metode 

pengukuran 

karakterisasi 

smart kampung 

Input dari 

hasil 

sasaran 1 dan 

2 

   

Sumber : Penulis, 2017
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3.4. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan obyek penelitian baik terdiri 

dari benda nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala, dimana populasi 

merupakan sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama 

(sukandarrumidi,2006). Pengertian lain dari populasi adalah 

kumpulan yang lengkap dari elemen-elemen yang sejenis akan tetapi 

dapat dibedakan karena karakteristiknya (Supranto,2007). Pada 

penelitian ini, yang menjadi populasi merupakan objek keseluruhan 

yang ada termasuk benda biotik maupun abiotik. Sehingga fokus 

pengamatan tidak hanya terhadap manusianya saja namun juga 

terhadap kegiatan, kondisi wilayah penelitian, infrastruk dan lain 

sebagainya yang dapat diamati. Wilayah yang menjadi penelitian ini 

adalah 2 kampung di Surabaya yakni Kampung Jambangan dan 

Kampung Genteng. 

Kemudian sampel merupakan contoh atau sebagian dari 

populasi (Supranto,2007). Sampel juga dapat diartikan sebagai wakil 

semua unit strata dan sebagainya yang ada di dalam populasi 

(Masyhuri, 2008). Sampel diambil melalui cara-cara tertentu yang 

juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang 

dianggap bisa mewakili populasi (Hasan, 2010 ). Sampel yang 

selanjutnya disebut responden pada penelitian ini adalah masyarakat 

Kampung Jambangan dan Genteng yang ditentukan melalui teknik 

analisa purposive samping. Dan metode pengumpulan data yang 

dilakukan pada sampel yang terpilih adalah wawancara dan 

pengisian kuisioner serta observasi langsung ke lapangan wilayah 

penelitian. Teknik analisa purposive sampling bertujuan untuk 

menentukan responden berdasarkan kepentingan dan tujuan dari 

penelitian. Pembagian responden dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel III.2 Sampel Penelitian 
Sasaran Sampel 

Terpilih 

Teknik 

Sampling 

Keterangan 

Identifikasi 

Potensi Smart 

City pada Studi 

Kasus Kampung 

Kota Surabaya 

Masyarakat 

kampung 

studi 

Non 

probabilistrik 

(Purposive 

Sampling) 

 

Berperan dalam 

memberikan gambaran 

potensi mengenai smart 

city pada wilayah 

peneliitian berdasarkan 
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variabel yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Eksplorasi 

Kriteria Smart 

Kampung Kota 

Surabaya 

Pakar  terkait 

permukiman 

Non 

probabilistrik 

(Purposive 

Sampling) 

Berperan dalam 

memberikan masukan 

terhadap perumusan 

kriteria smart kampung 

Kota Surabaya dan 

kemudian memberikan 

pembobotan atau nilai 

terhadap kriteria yang 

telah terumuskan. 

Karakterisasi 

Kampung Kota 

Surabaya 

Berdasarkan 

Kriteria Smart 

Kampung 

Masyarakat 

kampung 

studi 

Non 

probabilistrik 

(Purposive 

Sampling) 

Berperan dalam 

memberikan penilaian 

terhadap kondisi eksisting 

kampung berdasarkan 

kriteria yang telah 

terumuskan sebelumnya. 
Sumber : Penulis, 2017 

A. Purposive sampling pada masyarakat 

Purposive sampling merupakan teknik sampling yang 

digunakan apabila peneliti dalam penelitiannya memiliki 

pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam penentuan sampelnya 

untuk tujuan tertentu (Riduwan, 2010). Pada sasaran pertama dan 

ketiga yang menjadi responden merupakan masyarakat kampung 

studi yang ditentukan melalui metode purposive sampling terhadap 

populasi. Penentuan metode ini dilakukan dengan anggapan bahwa 

responden mengerti mengenai informasi yang dibutuhkan peneliti 

terkait gambaran potensi smart city yang terdapat pada kampung 

studi. Dengan demikian maka jawaban responden tersebut dapat 

mempresentasikan kemungkinan jawaban dari populasi yang ada. 

Untuk menjawab sasaran pertama diperlukan beberapa syarat-

syarat dalam pemilihan responden tersebut. Sesuai dengan penjelasan 

diatas bahwa dalam metode purposive sampling merupakan metode 

pencarian sampel dengan sudah mengetahui apa tujuan sebuah 

penelitian. Untuk memenuhi tujuan sasaran 1 dan 3, maka syarat-

syarat yang harus dipenuhi responden adalah : 

 Berdomisili pada kampung studi 
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 Telah tinggal pada kampung studi minimal 8 tahun 

Hal ini didasarkan pada tahun kedua kampung yang 

mulai berkembang dengan mengikuti perlombaan 

kampung yang di selenggarakan oleh pemerintah Kota 

Surabaya. Kampung Jambangan dan Genteng mulai 

berkembang dan mendapat juara perlombaan secara 

konstan mulai tahun 2010. 

 Memahami terkait potensi masalah kampungnya 

 Terlibat dalam pengelolan kawasan penelitian baik 

secara aktif maupun pasif atau langsung maupun tidak 

langsung 

Dalam menentukan jumlah responden didasarkan pada jenis dan 

tujuan penelitian. Gay & Diehl (1996), menyatakan bahwa semakin 

banyak sampel maka semakin respresentatif dan dapat digeneralisir. 

Apabila mengacu pada Gay & Diehl, jenis penelitian ini merupakan 

studi kausal komparatif, dimana dalam peneltian ini lokasi penelitian 

berupa dua kampung yang akan dibandingkan dan dieksplor 

mengenai kriteria smart kampung. Dalam studi kausal komparatif 

jumlah responden yang digunakan minimal sebanyak 30 responden 

pada tiap kampungnya.   

B. Purposive sampling pada pakar terkait permukiman 

Pada sasaran kedua yang merupakan eksplorasi dan perumusan 

kriteria smart kampung, diperlukan stakeholder atau pakar yang 

relevan dengan bidang permukiman. Dalam menentukan sampel 

pakar ini juga menggunakan purposive sampling terhadap populasi. 

Populasi pada metode ini adalah para ahli atau pakar bidang 

perencanaan permukiman Kota Surabaya dan akademisi terkait. 

Responden yang terpilih berperan dalam memberikan tanggapan dan 

persetujuan mengenai potensi kriteria smart kampung.  

Stakeholder yang akan terpilih untuk menghasilkan sasaran 

kedua ini adalah wakil pemerintah yang memiliki kewenangan 

terkait pengembangan perumahan permukiman di Kota Surabaya dan 

para akademisi yang memiliki pengaruh dan keahlian terkhusus pada 

bidang perumahan dan permukiman. sehingga berikut diberikan tabel 
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kriteria responden purposive sampling pada stakeholder atau pakar 

terkait. 
Tabel III.3 Kriteria Purposive Sampling pada Pakar 

Stakeholder/Pa

kar 

Kriteria Kepakaran 

Wakil Pemerintah : 

Badan 

Perencanaan 

dan 

Pembangunan 

Kota Surabaya 

 Merupakan pada Bidang Sarana 

dan Prasaran Wilayah pada Sub 

Bidang Penataan Ruang, 

Permukiman dan Lingkungan 

Hidup 

 Bertugas penunjang urusan 

perencanaan bidang sarana dan 

prasarana wilayah meliputi 

merencanakan, menyusun, 

melaksanakan koordinasi, dan 

memantau pada urusan bidang 

perumahan dan kawasan 

permukiman. 

Tugas Bappeko Surabaya 

adalah menyusun kebijakan 

tata ruang serta 

mengkoordinasikan seluruh 

perencanaan baik dalam 

bentuk fisik, sosial maupun 

ekonomi. Bappeko mampu 

memberikan pertimbanagn 

untuk menentukan arahan 

dalam pengembangan 

kawasan permukiman Kota 

Surabaya. 

Dinas 

Perumahan 

Rakyat dan 

Kawasan 

Permukiman, 

Cipta Karya dan 

Tata Ruang 

 Merupakan Bidang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (Seksi 

Perencanaan Perumahan dan 

Kawasan Permukimoan atau seksi 

Pembangunan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman) 

 Bertugas di bidang perumahan dan 

kawasan permukiman yang 

meliputi menyusun dan 

melaksanakan rencana program 

dan petunjuk teknis, melaksanakan 

koordinasi dan kerjasama dengan 

lembaga dan instansi lain, 

melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian terkait perumahan 

dan Permukiman 

Tugas Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan 

Permukiman adalah 

melaksanakan urusan 

dalam bidang perumahan 

rakyat dan kawasan 

permukiman serta bidang 

pertanahan yang menjadi 

kewenangan kota 

Surabaya. Dinas 

Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman 

mampu memberikan 

pertimbangan terkait 

permukiman di Kota 

Surabaya. 

Akademisi  Memiliki pendidikan minimal S1 

dengan latar belakang perumahan 

permukiman 

Pakar atau akademisi yang 

memiliki keahlian pada 

bidang permukiman dapat 
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 Memahami dan mendalami ilmu 

permukiman 

 Memahami pokok bahasan tema 

penelitian terutama pada 

permukiman 

 Memahami kebijakan atau 

peraturan terkait perumahan 

permukiman menurut keahliannya 

 Pernah terlibat dalam penelitian 

mengenai permukiman  

memberikan pertimbangan 

terkait permukiman 

berlandaskan pada 

keahliannya. Dari sudut 

pandang akademisi atau 

pakar dapat 

dipertimbangkan melalui 

teori-teori mengenai 

permukiman khususnya 

pada Kota Surabaya. 

Sumber : Penulis, 2017 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah survei primer dan survei sekunder. Hal ini dilakukan karena 

data yang dibutuhkan merupakan data dari lapangan dan dari 

dokumen. Sehingga survei primer berujuan untuk observasi lapangan 

secara langsung. Kemudian survei sekunder untuk mencari data 

instansional dan dokumen terkait 

3.5.1.  Survei Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

lapangan. Data primer ini selanjutnya digunakan untuk mengetahui 

kondisi eksisting di lapangan yang sesungguhnya, agar tidak terjadi 

kesalahan dalam mengelola data. Dalam memperoleh data primer, 

metode yang digunakan diantaranya: 

a. Kuisioner 

Kuisioner berupa mengajukan beberapa daftar 

pertanyaan kepada responden terpilih berdasar kriteria 

responden. Kuisioner berisi pertanyaan dalam wujud 

memperoleh tanggapan atas potensi smart kampoeng yang 

berasal dari hasil sasaran 1. Melalui kuisioner tanggapan ini 

akan digunakan sebagai bahan analisis sasaran 2 yaitu 

berupa triangulasi. 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk membantu melengkapi 

data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi maupun 

kuisioner. Wawancara dilakukan dengan mengajukan 
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pertanyaan secara langsung kepada responden atau sampel 

penelitian. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui potensi 

wilayah penelitian yang berkaitan dengan smart kampung. 

3.5.2.  Survei Data Sekunder 

 Survei data sekunder menggunakan survei intansional dan 

survei literatur. Survei intansional merupakan survei yang mengarah 

kepada instansi atau dinas terkait yang berhubungan dengan tujuan 

penelitian. Kemudian survei literatur berupa survei terhadap pustaka 

menganai teori atau kebijakan terkait topik penelitian. Data sekunder 

diperoleh dari laporan, dokumen maupun peta yang tersedia pada 

instansi terkait. Instansi tersebut diantaranya yakni Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya dan Kelurahan 

Jambangan dan Genteng. Selain itu dalam penelitian ini juga 

melalkukan survey sekunder terhadap RTRW Kota Surabaya dan 

dokumen perencanaan lainnya terkait pengembangan perumahan dan 

permukiman. Berikut diberikan tabel metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini. 
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Tabel III.4 Metode Pengumpulan Data 
No Data Sumber Data Pengumpulan Data Instansi 

Survei Sekunder 

1. Monografi Kelurahan 
Kelurahan Jambangan 

dan Genteng 
Survei Instansional Kelurahan Jambangan dan Genteng 

2. 
Jenis Kegiatan Wisata 

Kampung Kota 
RIPPDA Kota Surabaya 

Survei Instansional dan 

Survey Literatur 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Survei Primer 

3. Potensi smart economy 

Sampel masyarakat 

terpilih 
Wawancara Survei Lapangan 

4. Potensi smart Mobility 

5. Potensi smart Environment 

6. Potensi smart People 

7. Potensi smart Living 

8. Potensi smart Govermenet 

9. 
Eksplorasi kriteria smart 

kampung 

Sampel terpilih dari 

pakar 
Kuisioner triangulasi 

Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman dan  

Akademisi 

10.  

Karakterisasi kampung studi 

berdasarkan kriteria smart 

kampung 

Smpel terpilih dari 

masyarakat 
Output sasaran 1  

Sumber : Penulis, 2017
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3.6. Teknik Analisa Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis gabungan antara 

analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik ini merupakan hasil 

kesimpulan dari survei langsung di lapangan berupa observasi, 

kuisioner dan wawancara yang diselaraskan dengan survei teori dan 

kebijakan. Berikut diberikan tabel teknik analisa data yang berisikan 

sasaran penelitian, input, teknik analisis yang digunakan, serta hasil 

analisa yang diharapkan. 

Tabel III.5 Teknik Analisa Data 
Sasaran Input Proses Output 

Identifikasi Potensi 

Smart City pada 

Studi Kasus 

Kampung Kota 

Surabaya 

Hasil 

transkip 

wawancara  

Content 

Analysis  

Kondisi potensi 

kampung cerdas 

pada 2 kampung lokasi 

penelitian  

Eksplorasi Kriteria 

Smart Kampung 

Kota Surabaya 

Potensi 

smart 

kampung 

Triangulasi 
Kriteria Smart 

Kampung  

Karakterisasi 

Kampung Kota 

Surabaya 

Berdasarkan 

Kriteria Smart 

Kampung 

Hasil 

transkip 

wawancara 

Pengkodingan 

Content 

Analysis 

Visualisasi 

karakterisasi Kampung 

Jambangan dan 

Genteng Berdasarkan 

Kriteria Smart 

Kampung 
Sumber : Penulis, 2017 

3.6.1. Identifikasi Potensi Smart City pada Studi Kasus Kampung 

Kota Surabaya 

Dalam menghasilkan identifikasi potensi smart city yang 

terdapat pada kampung studi, digunakan teknik content Analysis. 

Content Analysis merupakan metode yang bukan sekedar menjadikan 

isi kalimat pesan sebagai obyeknya, melainkan lebih dari itu, terkait 

konsep sikonsepsi yang lebih baru tentang gejala-gejala simbolik 

dalam dunia komunikasi (Krippendorff dalam Subrayogo, 2010). 

Kegunaan dari content analysis adalah untuk meneliti sebuah 

informasi tekstual dalam jumlah besar untuk mengetahui dan 

mengamati isi di dalamnya, misalnya berapa banyak istilah kunci 
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yang digunakan untuk menandai hasil wawancara yang dilakukan 

dengan responden. Pada tahap ini, content analysisi bersifat 

konfirmasi dan eksplorasi dari variabel yang sudah dihasilkan 

sebelumnya. Hasil dari content analysis ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran bagaimana kriteria smart kampung secara 

lebih mendalam. Menurut Krippendorff dalam Subrayogo (2010), 

dalam melakukan content analysis terdapat beberapa tahapan 

diantaranya : 

 Pengunitan yaitu upaya mengambil data yang tepat dengan 

kepentingan penelitian yang mencakup teks, gambar, suara, dan 

data-data lainnya yang dapat diobservasi lebih lanjut. Pada 

penelitian ini content analysisis yang digunakan berupa 

conversation analysis melalui transkip wawancara. 

 Penyamplingan atau pembatasan penelitian dengan membatasi 

observasi melalui perangkuman semua jenis unit yang ada. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mengeksplorasi variabel-variabel yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

 Pengkodean atau pemberian kode untuk memudahkan dalam 

pemahaman pertanyaan penelitian. Pengkodean ini juga 

bertujuan untuk mengenali dan memperdalam konsep dari 

variabel penelitian. Pada tahap ini berguna untuk menjembatani 

antara teks yang telah diunitkan dengan peneliti, antara gambar 

yang berbeda dan apa yang orang lihat di dalamnya, atau antara 

observasi yang terpisah dan situasi pemahaman mereka. Dalam 

hal ini, dicermati pernyatan-pernyataan yang mempresentasikan 

suatu makna. 

 Penyederhanaan yaitu pengelompokkan dan perangkuman data 

hasil pengodean. Cara penyerdehanaannya yaitu melihat 

frekuensi dimana beberapa objek tertentu dicirikan dengan cara 

tertentu. 

 Tahap terakhir yakni pengambilan pemahaman dan kesimpulan 

berdasarkan pengelompokkan kode yang terangkum, sehingga 

menghasilkan tujuan dari sasaran satu yakni kriteria smart 

kampung.  
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Jadi, content analysisis ini merupakan analisis yang 

mengandalkan kode-kode yang ditemukan dalam suatu teks 

perekaman data sewaktu wawancara yang dilakukan dengan 

narasumber dengan sifat eksploratif. Berikut simpulan alur content 

analysisis menurut Bungin (2010). 

 

 

 

 

Gambar III.1 Alur Proses Content Analysis 
Sumber : Bungin (2010) 

 

Menurut Miles dan Huberman (1992), Content Analysis 

diawali dengan pemberian kode pada catatan transkip wawancara 

yang telah dilakukan. Kode-kode tersebut merupakan kategori-

kategori yang dikembangkan dari permasalahan penelitian, hipotesis, 

konsep-konsep kunci atau tema penting. Selanjutnya kode-kode 

tersebut menjadi alat bantu pengorganisasian data duntuk di 

klasifikasikan. Sehingga content analysisi atau analisis isi merupakan 

suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi 

secara sistematik, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang 

tampak (Kerlinger dalam Kriyantono, 2010) 

Content Analysis dalam tahap ini menggunakan bantuan 

pewarnaan untuk setiap dimensi smart city. Adapun pembagian 

warna untuk dimensi smart city sebagai berikut : 

Tabel III.6 Pembagian warna dalam Content Analysis 
Warna Dimensi Smart City 

Merah  Smart Economy 

Abu-abu  Smart Mobility 

Hijau  Smart Environment 

Kuning  Smart People  

Biru  Smart Living 

Ungu  Smart Government 
Sumber : Penulis, 2017 

Menemukan 

Kode 

Klarifikasi data 

berdasarkan kode 

Prediksi 

Data 
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3.6.2. Eksplorasi Kriteria Smart Kampung Kota Surabaya 

Dalam eksplorasi kriteria Smart Kampung Kota Surabaya ini 

menggunakan teknik analisa deskriptifatif yaitu melalui triangulasi. 

Dimana pengertian triangulasi sendiri merupakan pendekatan 

multimetode yang dilakukan peneliti pada saat melakukan penelitian, 

mengumpulkan, dan menganalisis data. Pemahaman triangulasi 

sendiri dilakukan melalui pendekatan dari berbagai sudut pandang 

(Kasiyan, 2015). 

Menurut  Bachri (2010), triangulasi adalah suatu pendekatan 

analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Kemudian 

Institut of Global Tech (dalam Bachri, 2010) menyebutkan bahwa 

triangulasi merupakan alat mencari dengan cepat pengujian data 

yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan 

kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. 

Dalam kaitannya dengan hal ini, Sutopo (dalam Kasiyan, 2015) 

menyatakan bahwa dasarnya triangulasi merupakan teknik yang 

didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. 

Artinya, untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak 

hanya dari satu sudut pandang saja. 

Patton (dalam Hadi, 2016) menjelaskan bahwa dalam 

triangulasi dikenal empat macam triangulasi yaitu (1) triangulasi 

sumber (data triangulation), (2) triangulasi peneliti (investigator 

triangulation), (3) triangulasi metodologis (methodological 

triangulation), dan (4) triangulasi teoretis (theoritical triangulation).  

Menurut Moleong (dalam  Kasiyan, 2015) menjelaskan dari 

macam-macam triangulasi tersebut. Teknik triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda yang dapat dilakukan melalui: a) perbandingan data 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara; b) perbandingan apa 

yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang 

diucapkan secara pribadi; c) perbandingan apa yang dikatakan 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang 

waktu; d) perbandingan keadaan dan perspektif seseorang 

berpendapat sebagai rakyat biasa, dengan yang berpendidikan dan 
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pejabat pemerintah; dan e) membandingkan hasil wawancara dengan 

isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang 

diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya 

perbedaan. 

Kedua, tentang teknik triangulasi peneliti, yakni dengan 

memanfaatkan penelitian atau pengamat lainnya untuk pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data. Cara lain adalah membandingkan 

hasil pekerjaan seorang analisis dengan yang lainnya. Ketiga, 

triangulasi metode, yakni pengecekan derajat kepercayaan penemuan 

hasil penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan data. 

Sementara itu, keempat, teknik triangulasi teori, yakni terkait dengan 

hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi 

yang selanjutnya dibandingkan dengan erspektif teori yang televan 

untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau 

kesimpulan yang dihasilkan. 

Analisa ini dilakukan dengan mengkomparasikan hasil sasaran 

1 berupa potensi kriteria smart kampung dengan tanggapan 

akademisi dan pengambil kebijakan terkait permukiman di Kota 

Surabaya. Dari pengkomparasian ketiga sumber data tersebut 

kemudian di perpadukan dengan teori smart city agar tetap mengacu 

pada konsep smart city. Kriteria yang dihasilkan nantinya akan 

terbagi per dimensi smart kampung yang menjelaskan terhadap tiap 

variabel dan tanggapan para stakeholder. Sehingga, dihasilkan 

kriteria pengembangan untuk kampung cerdas di Kota Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.2 Bagan Analisa Triangulasi 
Sumber : Penulis,2017 

Output Sasaran 1 Tanggapan 

Stakeholder 

Kriteria Smart Kampung Kota Surabaya 

Teory Smart 

City 



49 

 

 

 

3.6.3. Karakterisasi Kampung Kota Surabaya Berdasarkan 

Kriteria Smart Kampung 

Maksud dari karakterisasi kampung Kota Surabaya disini 

adalah proses mengidentifikasi profil sebuah kampung berdasarkan 

kriteria smart city yang diadopsi pada kampung Kota Surabaya. 

Sehingga akan menunjukkan tingkat dan jenis kecerdasan (smartness 

karakter) dari sebuah kampung. Dalam menunjukkan hasil 

karakterisasi dan kecenderungan tersebut dilakukan melalui 

visualisasi jaring laba-laba yang diperoleh melalui web 

smartkampung.com.  

Untuk menghasilkan karakterisasi kampung kota pada wilayah 

penelitian, digunakan teknik pengkodingan yang terdapat pada 

content Analysis. Untuk melakukan koding data, dalam analisa ini 

berpedoman pada jumlah responden yang mendukung variabel 

penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengubah data berupa teks ke 

dalam data berbentuk angka. Dalam koding data dari content 

analysis ini, perhitungannya dilakukan melalui jumlah responden 

yang mendukung variabel penelitian sesuai dengan kondisi eksisting 

wilayah penelitian. Sehingga akan diketahui nilai tingkat smart 

kampung per wilayah penelitian berdasarkan variabel penelitian. 

Setelah diketahui jumlah responden yang menilai kampungnya 

berdasarkan variabel penelitian, kemudian dilakukan distribusi 

frekuensi jumlah responden. Distribusi frekuensi ini dihitung untuk 

menghasilkan persentase nilai per variabelnya pada masing-masing 

kampung wilayah penelitian. Penghitungan distribusi frekuensi 

dilakukan dengan rumus : 

 

 

Melalui rumus diatas maka akan diketahui presentase tingkat 

smart kampung per variabelnya. Setelah memperoleh hasil tersebut, 

kemudian diolah dengan diinput ke web smartkampung.com. website 

ini berupa alat yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana 

karakterisasi sebuah kampung dalam mencapai kriteria smart 
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kampung Kota Surabaya (Sulistyarso, 2017). Pada web ini akan 

mengolah data nilai presentase per variabel untuk masing-masing 

kampung yang akan menghasilkan nilai per dimensi smart kampung. 

Sehingga akan diketahui bagaimana karakterisasi tingkat smart 

kampung pada masing-masing wilayah penelitian. Melalui web 

tersebut juga akan menunjukan bagaimana visualisasi dari karakter 

kampung pada wilayah penelitian dengan melihat jaring laba-laba 

dan grafik smart kampung secara langsung. Adapun berikut 

gambaran tampilan smartkampung.com 
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Gambar III.3 Tampilan Smart Kampung Visualisasi 

Sumber :  smartkampung.com 

3.7. Tahapan Penelitian 

3.7.1.  Perumusan Masalah  

 Tahap awal dari penelitian ini adalah perumusan masalah, 

dimana tahap ini merupakan landasan untuk mengidentifikasi isu-isu 

permasalahan terkait topik penelitan. Isu permasalahan yang diambil 

adalah belum adanya alat ukur smart kampung serta karakterisasi 
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kampungnya. Isu permasalahan ini dirumuskan untuk meningkatkan 

kualitas hidup di permukiman Surabaya. 

3.7.2.  Studi Literatur 

 Tahap studi literatur merupakan tahap selanjutnya dalam 

penelitian, yang berupa pengumpulan informasi dan teori-teori 

terkait topik yang di ambil. Informasi ini dapat diperoleh melalui 

jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan sumber lain yang relevan. 

Kemudian informasi yang didapatkan dikelola untuk dikaji agar 

mendapatkan indikator dan variabel penelitian. 

3.7.3.  Pengumpulan Data 

 Setelah variabel penelitian ditemukan, selanjutnya yaitu tahap 

pengumpulan data. Tahap ini merupakan tahap penentuan karena 

input awal dari jalannya penelitian adalah data yang diperoleh, yang 

selanjutnya di analisis. Pada tahap ini menggunakan beberapa alat 

atau teknik untuk mempermudah kegiatan pengumpulan data yang 

dibutuhkan. Data yang dibutuhkan disesuaikan dengan variabel 

penelitian yang sudah diperoleh sebelumnya. Teknik pengumpulan 

data yang dilakukan terditi dari survey primer dan survey sekunder. 

3.7.4.  Analisa dan Hasil Pembahasan 

 Tahap inti dari penelitian ini adalah tahap analisa dan 

pembahasan. Melalui tahapan ini akan diperoleh hasil yang menjadi 

sasaran penelitian. Tahap ini terdiri dari perumusan konsep 

penelitian, proses analisis, hasil dari analisis beserta pembahasannya 

sesuai dengan sasaran penelitian. 

3.7.5.  Penarikan Kesimpulan 

 Tahapan terakhir dari penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini diperoleh melalui hasil 

analisis yang disimpulkan menjadi jawaban penelitian atas 

perumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian 

kesimpulan tersebut dapat diusulkan untuk menjadi rekomendasi 

sebagai wadah pengambilan kebijakan selanjutnya. 

3.8. Kerangka Berpikir Penelitian 

Adapun kerangka berpikir untuk metode pada penelitian ini 

sebagai berikut. 
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Gambar III.4 Bagan Kerangka Berpikit Metode Penelitian 
Sumber : Penulis, 2017 

 

Komitmen Indonesia menjalankan SDG’s  point no 11 yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, 

tangguh, dan berkelanjutan. SDG’s berhubungan dengan smart city yaitu menuju pembangunan yang berdaya tahan 

dan berkelanjutan. Bagaimana smart city pada permukiman/ kampung kota ?. Beberapa kampung Surabaya sudah 

mulai menuju kampung yang berkelanjutan, yaitu kampung Jambangan dan Genteng, terlebih didukung dengan 

menjadi kampung percontohan saat UN Habitat III 

 

 
apakah dalam indikator kota cerdas yang lain kampung tersebut sudah mewujudkannya?. Hal ini dibuktikan dengan 

belum adanya tingkat ketercapaian pada kedua kampung untuk disebut sebagai smart kampung 

Dibutuhkan karakterisasi kampung dalam kriteria smart kampung guna 

menunjukkan tingkat ketercapaian smart kampung 

Karakterisasi kampung kota berdasarkan kriteria smart 

kampung menuju Surabaya smart city 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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IV. BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

4.1.1. Kampung Jambangan 

4.1.1.1. Wilayah Administrasi 

Wilayah penelitian ini berada pada 2 kampung, salah satunya 

yaitu Kampung Jambangan. Kampung Jambangan termasuk dalam 

wilayah geografis Kota Surabaya yang merupakan bagian dari 

Wilayah Surabaya Selatan. Kampung Jambangan berada di 

Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan. Dan berikut 

merupakan batas administratif Kelurahan Jambangan : 

 Utara  : Kel. Krakah 

 Selatan  : Kel. Kebonsari 

 Timur  : Kel. Krakah dan Kel. Kebonsari  

 Barat  : Kec. Karangpilang 

Kemudian untuk luas Kelurahan Jambangan adalah 7,8 Ha, 

dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut ±7 meter, dan jarak 

ke kecamatan 0,1 Km. 

4.1.1.2. Kependudukan 

Pada Kelurahan Jambangan jumlah kepala keluarga yang 

tercatat adalah sebanyak 2476 KK dan Jumlah penduduk keseluruhan 

kelurahan Jambangan adalah sebesar 10.071 jiwa. Kepadatan 

penduduk pada kelurahan Jambangan adalah 1291 Jiwa/Ha, jadi 

setiap 1 Ha ditempati oleh 1291 jiwa. 

A. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Penduduk berdasarkan jenis kelamin merupakan 

perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah 

penduduk perempuan pada wilayah penelitian. Pada Kelurahan 

Jambangan jumlah penduduknya didominasi oleh penduduk laki-

laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1. 

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin 

Kelurahan Jambangan 
No Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) 

1. Perempuan 4.984 

2. Laki-Laki 5.087 
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 Jumlah 10.071 
Sumber : Kecamatan Jambangan Dalam Angka, 2016  

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

Jumlah penduduk berdasarkan usia digunakan untuk 

mengetahui dominasi kelompok usia pada Kelurahan Jambangan. 

Dan berikut diberikan tabel IV.2. 

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kelompok Usia Kelurahan 

Jambangan 
No Kelompok Usia (Tahun) Jumlah (jiwa) 

1. 0-5 1.746 

2. 6-9 1.217 

3. 10-16 1.285 

4. 17 975 

5. 18-25 1.516 

6. 26-40 1.729 

7. 41-59 1.056 

8. 60+ 547 
Sumber : Kecamatan Jambangan Dalam Angka, 2016  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah 

penduduk terbesar berada pada kelompok usia 17 tahun keatas 

yaitu kelompok usia produktif 18-59 tahun. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Jambangan dalam 

usia bekerja atau pendidikan dalam jenjang pasca sekolah 

menengah ke atas.  

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

Jumlah penduduk menurut pendidikan menggambarkan 

komposisi penduduk pada tingkat pendidikan. Sehingga dapat 

diketahui Kelurahan Jambangan didominasi oleh penduduk 

dengan jenjang pendidikan apa. Pada Kelurahan Jambangan 

sebaian besar penduduknya berada pada jenjang pendidikan SLTP 

dan SLTA. Selain itu pada tingkat Diploma IV/Sarjana juga 

termasuk tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel 

IV.3. 
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Tabel IV.3 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

Kelurahan Jambangan 
No Jenjang Pendidikan Jumlah (jiwa) 

1. Tidak/Belum Sekolah 144 

2. Tidak tamat SD 300 

3. Tamat SD 2.463 

4. SLTP/Sederajat  3.622 

5. SLTA/Sederajat 4.525 

6. Diploma I/II 52 

7. Akademi/Diploma III/Sarjana 

Muda 

30 

8. Diploma IV/Sarjana  709 

9. Pascasarjana 306 
Sumber : Kecamatan Jambangan Dalam Angka, 2016 

D. Mobilitas Penduduk 

Mobilitas penduduk merupakan pertumbuhan penduduk 

alami maupun non-alami. Mobilitas penduduk alami terjadi akibat 

dari ketentuan alam yaitu penduduk lahir dan mati. Dan mobilitas 

penduduk non-alami akibat dari keluar masuknya atau pindah 

datangnya penduduk dari dan ke wilayah penelitian. Untuk lebih 

jelasnya mobilitas penduduk di Kelurahan Jambangan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel IV.4 Mobilitas Penduduk Kelurahan Jambangan 
Jenis Kelamin Lahir Mati Datang Pindah 

Jumlah Penduduk  149 47 153 78 
Sumber : Kecamatan Jambangan Dalam Angka, 2016 

Melalui tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah 

pertambahan penduduk alami maupun non-alami lebih besar. 

Penduduk yang datang lebih besar daripada penduduk yang 

pindah. Hal ini menunjukkan bahwa kelurahan Jambangan 

memiliki daya tarik untuk tempat tinggal, namun akan terdapat 

permasalahan juga pada kepadatan penduduk yang tinggi. 

4.1.1.3. Gambaran Umum Kampung 

A. Smart Economy 

Pada kampung Jambangan, sampah yang ada tidak langsung 

dibuang. Masyarakat kampung ini memanfaatkan sampah plastik 
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atau sampah anorganik lainnya yang masih bisa digunakan untuk 

dijadikan kerajinan. Kerajinan yang sudah dibuat seperti tas, baju, jas 

hujan, taplak, payung, jaket dan lain sebagainya yang sudah 

dipasarkan pada pameran dan beberapa produk terjual di dalam 

maupun luar Kota Surabaya. 

B. Smart Environment 

Kampung Jambangan merupakan salah satu kampung yang 

berada di pinggir kota Surabaya. Pada kampung ini kualitas 

lingkungan dalam pembebasan kampung dari sampah merupakan 

kekuatan utama. Beberapa program lingkungan yang diterapkan pada 

kampung ini adalah komposter yang dikumpulkan dari sisa sayuran 

dan sampah dauh dijadikan pupuk organik, bank sampah yang 

dimiliki oleh seluruh RW di kampung Jambanagn dan daur ulang 

sampah yang dijadikan barang baru layak jual seperti tas, jas hujan, 

tikar dan lain sebagainya. Untuk memperoleh bahan baku pembuatan 

daur ulang tersebut diambil dari bank sampah yang dikelola oleh 

warga kampung. Bank sampah ini dikumpulkan dari sampah 

masyarakat yang disetor kepada pengelola yang dibuka setiap hari. 

Selain itu, dalam menangani permasalahan sampah, Kampung 

Jambangan juga menerapkan program komposter. Dimana melalui 

komposter, sampah organik seperti sisa masakan, dedaunan kering 

dan lain sebagainya dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman 

pada kawasan kampung sendiri. Tong komposter ini berada di depan 

rumah warga yang dipasang setiap 7 rumah 1 komposter. Bahan sisa 

dapur dan daun tersebur di masukkan ke dalam tong, dibolak-balik 

setiap beberapa hari sekali dan satu atau duaa bulan kompos sudah 

bisa dipanen. Untuk mempercepat proses pengomposan, terkadang 

warga menambahkan starter (bibit) kompos atau larutan EM4 

(Effective Microorganism) ke dalam bahan kompos tersebut. Selain 

tong sampah, pada kelurahan Jambangan juga memiliki rumah 

kompos yang menerima sampah bahan kompos dari luar daerah. 

Rumah kompos ini didukung oleh pemerintah Kota Surabaya dan 

memiliki mesin pencacah yang siap menghancurkan sampah menjadi 

potongan kecil. 
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C. Smart Mobility 

Perkerasan jalan yang terdapat pada setiap koridor Kampung 

Jambangan adalah terpaving. Terdapat beberapa koridor yang 

pavingnya dicat warna-warni sehingga. Pada kampung Jambangan 

ini juga memiliki penjaga keamanan di beberapa pintu masuk koridor 

kampung. Selain itu, pada kampung ini juga memiliki taman jangkar 

yang berada di tengah-tengah kampung. Sehingga taman ini mudah 

diakses oleh warga dalam kampung maupun luar kampung. 

D. Smart Living   

Kehidupan pada kampung Jambangan terhindar dari sampah. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya pembebasan sampah melalui bank 

sampah, kerajinan sampah, dan komposter. Sehingga sampah yang 

ada, organik maupun non-organik dimanfaatkan dan tidak dibuang 

sia-sia.selain persoalan sampah, pada kampung ini juga ditanami 

tanaman dengan konsep hidroponik. Hidroponik ini terdapat di depan 

beberapa rumah warga. Tanaman yang ditanam seperti sayuran, 

tanaman hias dan lain sebagainya. Sistem hidroponik dijalankan 

sebagai sistem pengganti tanah, dimana pada kampung kota media 

tanah memang sulit ditemui untuk menanam tanaman. 

Kampung Jambangan dilengkapi dengan adanya Taman Jangkar. 

Taman Jangkar merupakan taman yang berada di tengah-tengah 

kampung Jambangan yang dapat dikunjungi oleh siapapun, warga 

dalam kampung maupun luar kampung Jambangan. Letaknya yang 

berada pada tengah kampung dan pinggir kota Surabaya menjadikan 

taman ini jauh dari bisingnya jalanan kota. Pada taman ini juga 

dilengkapi oleh taman bermain anak-anak, lapangan futsal, kolam 

pancing, tempat duduk, toilet, dan lain sebagaianya. Selain itu juga 

terdapat fasilitas wifi pada taman jangkar, sehingga menjadikan 

taman tempat bermain sekaligus belajar. 

Pada kampung Jambangan juga terdapat TBM (Taman Bacaan 

Masyarakat). TBM ini merupakan perpustakaan yang dimiliki oleh 

kampung Jambangan. Ratusan buku terdapat pada TBM ini dari 

berbagai jenis, diantaranya buku pelajaran, novel, hingga 

pengetahuan umum yang berasal dari berbagai pihak. Buku-buku 

tersebut juga ada yang berasal dari pemberian warga melalui bank 
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sampah. TBM ini buka setiap hari selain hari minggu dari jam 13.00-

16.00 WIB dan untuk jumat dan sabtu dibuka hanya dua jam. Buku 

pada TBM juga dapat dibawa pulang, sehingg yang meminjam pun 

dari berbagai kelompok usia seperti anak muda hingga ibu-ibu. Pada 

TBM juga dipasang fasilitas wifi yang didapatkan dari pemerintah 

Kota Surabaya atas prestasi yang diraih. 

Selain itu, pada kampung ini juga terdapat rumah kompos. Rumah 

kompos merupakan program Pemerintah Kota Surabaya yang salah 

satunya terdapat pada Kampung Jambangan. Pada rumah kompos ini 

bahan bakunya berasal dari bahan organik seperti sisa sayur, buah 

dan ikan yang dikumpulkan beberapa pasar di Surabaya. Selain itu 

juga berasal dari daun dan ranting kecil pepohonan yang ditebang 

oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Untuk 

mengangkut sampah organik tersebut menuju rumah kompos 

menggunakan kendaraan pengangkut (dump truck). Rumah kompos 

ini juga dilengkapi dengan beberapa mesin pencacah yang siap 

menghancurkan sampah menjadi potongan kecil. 

E. Smart People 

Masyarakat Kampung Jambangan memiliki antusias dalam 

memanfaatkan sampah yang ada. Daur ulang sampah yang dilakukan 

adalah dengan merubah sampah menjadi kerajinan tangan seperti vas 

bunga, baju, tas dan lain sebagainya, warga yang mengikuti pun 

terhitung banyak. Kemudian untuk program pembebasan kampung 

dari sampah, juga terlihat antusias dari warganya. Program ini berupa 

daur ulang sampah dan bank sampah. Selain dijadikan kerajinan 

tangan, sampah yang terdapat pada kampung Jambangan juga di 

serahkan kepada bank sampah. Program bank sampah juga muncul 

atas inisiatif warganya.  

Aktivitas partisipasi masyarakat dalam berbagai program di 

Kampung Jambangan terdiri dari beberapa bagian atau bentuk. 

Seperti terlibat dalam kegiatan diskusi rencana pembuatan program, 

terlibat dalam bentuk kontribusi dana, partisipasi bentuk pikiran 

untuk mengontrol jalannya program dan partisipasi tenaga untuk 

berjalannya program. Setiap program yang terdapat pada kampung 

Jambangan sudah memberikan manfaat karena masyarakat selalu 
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merespon dengan sehingga menjadikan kampung Jambangan 

kampung yang aman dan nyaman karena masyarakat ikut 

berpartisipasi dalam brntuk merawat atau memelihat lingkungan. 

Selain itu, masyarakat kampung Jambangan juga terlibat dalam hal 

mengevaluasi hasil setiap program yang dikalankan pada pertemuan 

PKK setiap bulannya.  

F. Smart Government 

Pada kantor kelurahan Jambangan kini sudah menerapkan sistem 

online, seperti dalam pembuatan akte kelahiran dan akte kematian. 

Dalam proses pembuatan akte  masyarakat sudah tidak perlu bolak-

balik kelurahan, namun dipermudah daftar melalui online. Dengan 

demikian, maka masyarakat dengan tidak langsung seharusnya sudah 

mulai terbuka dengan teknologi internet.  

  
Gambar IV.1 Pusat Pupuk  Gambar IV.2 Hidroponik 

Organik Jambangan   Jambangan 
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Gambar IV.3 Lapangan Futsal  Gambar IV.4 Taman 

Taman Jangkar    Bermain Taman Jangkar 
Sumber : Survey Primer, 2017 

4.1.2. Kampung Genteng 

4.1.2.1. Wilayah Administrasi 

Kampung Genteng termasuk dalam wilayah geografis Kota 

Surabaya yang merupakan bagian dari Wilayah Surabaya pusat. 

Kampung Genteng berada di Kelurahan Genteng, Kecamatan 

Genteng. Dan berikut merupakan batas administratif Kelurahan 

Genteng : 

 Utara  : Kel. Kertajaya 

 Selatan  : Kel. Sidosermo, Kel. Jagir, Kel. Panjang Jiwo 

 Timur  : Kel. Ngagel Rejo, Kel. Pucang Sewu 

 Barat  : Kel. Menur Pumpungan, Kel. Nginden  

  Jangkungan 

Kemudian untuk luas keseluruhan kelurahan Genteng adalah 

53 Ha, dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut ±3 meter, 

dan jarak ke kecamatan 1,5 Km. 

4.1.2.2. Kependudukan 

Pada kelurahan Genteng jumlah kepada keluarga yang 

tercatat adalah sebanyak 2552 KK dan Jumlah penduduk keseluruhan 

kelurahan Genteng adalah sebesar 10.209 jiwa. Kepadatan penduduk 

pada kelurahan Genteng adalah 193 Jiwa/Ha, jadi setiap 1 ha 

ditempati oleh 193 jiwa. 
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A. Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin 

Pada Kelurahan Genteng jumlah penduduknya didominasi 

oleh penduduk perempuan namun selisihnya tidak terlalu jauh. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk 

berdasarkan jenis kelamin berikut.  

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin 

Kelurahan Genteng 
No Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) 

1. Perempuan 5.169 

2. Laki-Laki 5.040 

 Jumlah 10.220 
Sumber : Kecamatan Jambangan Dalam Angka, 2016 

B. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

Jumlah penduduk berdasarkan usia digunakan untuk 

mengetahui dominasi kelompok usia pada Kelurahan Genteng. 

Dan berikut diberikan tabel Jumlah penduduk kelompok usia. 

Tabel IV.6 Jumlah Penduduk Kelompok Usia Kelurahan 

Genteng 
No Kelompok Usia (Tahun) Jumlah (jiwa) 

1. 0-5 476 

2. 6-9 657 

3. 10-16 728 

4. 17 771 

5. 18-25 724 

6. 26-40 2397 

7. 41-59 3077 

8. 60+ 1355 
Sumber : Kecamatan Jambangan Dalam Angka, 2016  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah 

penduduk terbesar berada pada kelompok usia 26-59 tahun. Usia 

ini termasuk usia produktif dan pekerja. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar penduduk kelurahan Genteng berada dalam 

usia bekerja. 

C. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Jumlah penduduk berdasar tingkat pendidikan 

menggambarkan seberapa tinggi tingkat pendidikan pada wilayah 
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penelitian. Komposisi pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan 

dikelompokkan menurut kategori pendidikan formal. Pada 

Kelurahan Genteng sebagian penduduknya berada pada jenjang 

pendidikan SLTA dan Akademi (D1-D3) serta Sarjana (S1-S3). 

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pada Kelurahan Genteng 

sudah dalam jenjang yang tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel IV.7 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan Kelurahan Genteng 
No Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) 

2. Sekolah Dasar 434 

3. SMP/SLTP 626 

4. SMU/SLTA 1.246 

5. Akademi (D1-D3) 1.030 

6. Sarjana (S1-S3) 669 
Sumber : Kecamatan Jambangan Dalam Angka, 2016 

D. Mobilitas Penduduk 

Sama halnya seperti Kelurahan Jambangan, mobilitas 

penduduk yang terjadi pada Kelurahan Genteng berdasarkan 

pertumbuhan penduduk alami maupun non-alami. Untuk lebih 

jelasnya mobilitas penduduk di Kelurahan Jambangan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel IV.8 Mobilitas Penduduk Kelurahan Genteng 
Jenis Kelamin Lahir Mati Datang Pindah 

Jumlah 21 16 28 33 
Sumber : Kecamatan Jambangan Dalam Angka, 2016 

4.1.2.3. Gambaran Umum Kampung 

A. Smart Economy 

Kampung Genteng merupakan kampung yang berada di tengah 

kota yaitu pada sisi Surabaya pusat. Namun hal ini tidak menjadikan 

kampung Genteng hanya bergantung pada Kota Surabaya. Kampung 

Genteng mencoba untuk berkembang secara mandiri. Salah satunya 

yakni melalui beberapa UKM yang terdapat pada kampung ini, 

diantaranya UKM sari kacang hijau, sinom, beras kencur, sirup dan 

sari blimbing, temulawak, kue basah, kue kering, dan lain 

sebagainya. jumlah UKM ini sekarang mencapai 15 UKM dengan 10 
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UKM minuman herbal dan 5 UKM makanan kue basah dan kue 

kering. 

UKM ini mulai berjalan sejak 2008 yang dimulai dengan 

mengikuti perlombaan dan mendapat pelatihan dari dinas terkait 

seperti telkom, unilever, dinas pertanian, dan disperindag (pelatihan 

dalam pemasaran hasil produk). Penjualan hasil produknya pun 

sudah tersebar di Kota Surabaya seperti pada Siola, sentra UKM 

Merr, Sentra Gapura Perak, ITC dan City of Tomorrow. UKM 

kampung Genteng juga pernah mewakili jawa timur dalam 

perlombaan lingkup nasional dengan membawa juara 3 pada tahun 

2010. Melalui UKM ini perempuan kampung Genteng dapat 

diperdayakan dan perekonomian masyarakat meningkat dengan 

penghasilan hingga 1-2 juta per bulan. 

B. Smart Environment 

Pada Kampung Genteng juga terdapat program pembebasan 

sampah seperti pada kampung Bratang Binangun. Beberapa program 

itu adalah bank sampah dan komposter. Komposter ini digunakan 

untuk membusukkan sampah yang kemudian bisa dijadikan pupuk 

tanaman setelah dibiarkan selama 6 bulan dan dikeringkan sebelum 

digunakan. Melalui komposter ini, sampah organik seperti sisa 

masakan, dedaunan kering dan lain sebagainya memiliki nilai 

tambah dan tidak dibuang sembarangan. Dan program komposter ini 

dimulai sejak tahun 2008. Pada kampung Genteng juga sudah 

tersedia water treatment. Water treatment ini berfungsi untuk 

menjernihkan air buangan yang berasal dari rumah  warga. Melalui 

alat ini air sisa buangan tidak terbuang sia-sia dan dapat digunakan 

untuk menyiram tanaman setelah disaring. Tanaman pada Kampung 

Genteng pun bermacam-macam. 

C. Smart Mobility 

Sama halnya dengan kampung Bratang Binangun, kampung 

Genteng  perkerasan jalannya adalah terpaving. Dan terdapat 

beberapa koridor yang pavingnya dicat warna-warni sehingga terlihat 

berwarna. Kampung Genteng juga memiliki komputer sebanyak 2 

buah, LCD proyektor, pendingin ruangan yang kepemilikannya 

adalaha milik bersama (kampung). Dalam kampung Genteng juga 
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terdapat kampung dolanan yang kini mulai dirintis, yaitu kampung 

dolanana. Kampung dolanan ini adalah kampung yang melestarikan 

permainan-permainan pada jaman dahulu yang sekarang mulai 

memudar akibat globalisasi. Pada Kampung Genteng juga terdapat 

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang terdapat pada Genteng 

Candirejo.  

TBM merupakan program yang diberikan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya dengan tujuan meningkatkan minat baca warganya. TBM 

pada Kampung Genteng ini diberikan sejak tahun 2015 dengan 

permintaan warga genteng sendiri yang mengajukan kepada 

Pemerintah Kota Surabaya. Dari hal ini dapat dikatahui jika warga 

kampung Genteng memiliki inisiatif untuk meningkatkan pendidikan 

dan kualitas kampungnya. TBM ini digunakan oleh anak-anak 

kampung Genteng belajar dan membaca di saat waktu senggang 

setelah sekolah, karena di buka dari jam 13.00-16.00 WIB. Selain itu 

anak-anak yang mempunyai tugas sekolah juga bisa mengerjakan di 

TBM dengan bimbingan dari petugasnya. 

D. Smart Living 

Ditengah permukiman kampung yang sudah hampir penuh 

dengan bangunan rumah, masih terdapat lahan kosong yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Genteng untuk dijadikan 

Green House. Green house ini digunakan sebagai media menanam 

tanaman di sela-sela sempitnya lahan kosong pada permukiman. 

Tanaman yang terdapat di dalamnya diantaranya tanaman hias dan 

tanaman toga. Kepemilikan tanah green house juga sudah atas nama 

kampung Genteng, karena lahan tersebut merupakan lahan kosong 

dan tidak dimiliki perorangan warga. Warga kampung Genteng juga 

menerapkan sistem barter dalam mengelola tanaman toganya, seperti 

saling tukar menukar tanaman dan sudah mengurangi membeli 

tanaman dari luar. 

Selain itu, dalam menjaga keamanan kampung terdapat beberapa 

cara yang dilakukan oleh masyarakat kampung Genteng. Diantaranya 

yakni dipasangnya CCTV pada sudut kampung dan kemudian 

layarnya berada pada poskamling yang dijaga oleh masyarakat 

sendiri secara bergantian. Pemasangan CCTV ini dijalankan sejak 
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tahun 2013. Selain itu peraturan dilarang menyalakan kendaraan saat 

memasuki jalan kampung juga diterapkan pada Kampung Genteng. 

Selain untuk menjaga keamanan, peraturan ini juga bertujuan untuk 

menjaga ketentraman kampung dengan tidak adanya kebisingan 

suara kendaraan, menjaga kesopanan di kampung dan mengurangi 

polusi udara. 

Dan atas dasar kreativitas warganya, pada setiap tanaman di 

Kampung Genteng diberi keterangan nama tanaman dan kegunaan 

tanaman. Selain itu diantara tanaman yang tumbuh diberi  tulisan 

yang mengandung kalimat nasihat yang dituliskan pada papan 

berwarna dan berbentuk buah-buahan. Pada setiap dahan pohon pun 

digunakan sebagai hiasan dengan diberi gantungan warna warni dari 

botol bekas. Sehingga kampung Genteng menjadi semakin  berwarna 

dan bervariasi. 

Kampung Genteng memiliki beragam keunikan, sehingga 

menjadi salah satu tujuan wisata kota di Surabaya. Pada tahun 2012 

kampung Genteng diresmikan menjadi salah satu kampung wisata di 

Surabaya. Hingga saat ini sudah banyak dikunjungi dan studi 

banding oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini juga 

memberikan keuntungan kepada Kampung Genteng, selain 

kampungnya yang semakin terkenal di dunia luar, wisatawan yang 

datang juga membeli produk hasil UKM. Selain itu, saat UN Habitat 

III tahun 2016, kampung ini dikunjungi sebanyak dua kali yaitu oleh 

kloter yang berbeda 

E. Smart People 

Masyarakat Kampung Genteng memiliki antusias dalam program 

pembebasan kampung dari sampah. Program pembebasan kampung 

dari sampah pada Kampung Genteng dijalankan melalui program 

bank sampah dan komposter. Program bank sampah ini dipegang 

oleh ibu-ibu PKK dan dilakukan selama satu kali dalam satu bulan 

yaitu pada minggu pertama. Sesuai dengan namanya, yaitu bank 

smapah, hasil dari penjualan sampah ini tidak diberikan langsung 

kepada warga tetapi di tabung dan sebagian untuk iuran kas yang 

dapat digunakan untuk kegiatan kampung. 
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Kampung Genteng termasuk kampung yang aktif, hal ini 

dibuktikan dengan adanya kegiatan kampung pada setiap minggunya. 

Kegiatan tersebut adalah bank sampah, pengajian ibu-ibu peduli 

lingkungan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas-dinas 

terkait. Program-program tersebut juga mendapat dukungan dari 

masyarakatnya yang inovatif dan partisipatif mengikuti serangkaian 

program tersebut tanpa adanya pemaksaan. Kreatifitas 

masyarakatnya juga terlihat melalui hiasan-hiasan dinding luar 

rumah yang dipenuhi dengan lukisan yang menarik. 

F. Smart Government 

Pada kantor kelurahan Genteng kini sudah menerapkan sistem 

online, seperti dalam pembuatan akte kelahiran dan akte kematian. 

Sistem ini dijalankan sejak bulan Oktober 2015. Dan masyarakat 

juga sudah menggunakan fasilitas ini. Selain itu, pihak kelurahan 

Genteng juga mendukung dalam mengelola kawasannya, dengan 

menjalankan beberapa program yang diberikan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya. Program tersebut adalah MDS (Merdeka Dari Sampah) 

yang dijalankan pada bulan Januari hingga Juni dan GnC (Green and 

Clean) yang dijalankan dari bulan Juli hingga bulan Desember nanti. 

Pelaksanaan program tersebut terimplementasikan pada pengolahan 

sampah, pengembanagan sanitasi, penghijauan dan pengolahan 

limbah rumah tangga 

          
Gambar IV.5 Green House Gambar IV.6 Hiasan Dinding 

Kampung Genteng  Kampung Genteng 
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Gambar IV.7Papan Nasihat Gambar IV.8 Nama Tanaman 

Kampung Genteng  Kampung Genteng 

   
Gambar IV.9 Bekupon Buku Gambar IV.10 TBM 

Kampung Genteng  Kampung Genteng   
Sumber : Survey Primer, 2017 

4.2. Analisa Identifikasi Potensi Smart City pada Studi Kasus 

Kampung Kota Surabaya 

Dalam mengidentifikasi potensi smart city Kampung Genteng 

dan Kampung Jambangan, digunakan teknik analisa content analysis. 

Content analysis ini diperoleh melalui hasil wawancara yang di 

transkip dan kemudian dilakukan pengkodingan. Dalam 

penggunaannya, teknik ini menggunakan pengkodean untuk setiap 

responden dan bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi eksisting 

berdasarkan variabel penelitian yang diperoleh pada tinjauan pustaka 

sebelumnya. Hasil dari analisis ini juga memungkinkan terdapatnya 

variabel baru yang ditemukan pada kondisi eksisting lapangan.  

Pengkodingan dilakukan dengan mengamati jumlah responden 

yang berkontribusi atau mendukung terkait variabel penelitian, 
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sehingga menghasilkan frekuensi jumlah responden. Frekuensi 

tersebut diperoleh dengan mengamati berapa responden yang 

terhitung terhadap variabel penelitian. 

A. Kampung Genteng 

Dalam mengamati hasil content analysis pada transkip 

wawancara dengan 30 responden kampung Genteng dilakukan 

dengan menerjemahkan jawaban responden yang diperoleh yang 

sesuai dengan variabel penelitian. Dalam content analysis ini  yang 

diamati tidak hanya melihat kesesuaian kosa kata dan kalimatnya 

saja, tetapi juga dengan menerjemahkan maksud dari jawaban 

responden. Penerjemahan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan 

kalimat  dari jawaban responden. Melalui proses ini, maka akan 

diketahui bagaimana kondisi variabel penelitian pada kampung 

Genteng. Seperti pada salah satu contoh variabel yaitu 

keterjangkauan pasar, dimana pada kampung Genteng maksud dari 

keterjangkauan pasar adalah Penjualan usaha atau produk yang sudah 

dapat terjual keluar kawasan kampung seperti se-Kota Surabaya dan 

Luar Kota Surabaya. Dan seterusnya hingga variabel terakhir. Pada 

pengamatan content analysis ini juga dapat menghasilkan variabel 

baru yang sesuai dengan kondisi kampung Genteng (bertanda warna 

merah muda). Variabel baru ini diperoleh dari eksplorasi jawaban 

responden yang belum terdapat pada variabel penelitian. Hal ini 

dapat terjadi karena content analysis ini bertujuan untuk 

mengeskplorasi potensi smart kampung pada kampung Genteng. 

Berikut merupakan tabel hasil olahan content analysis beserta 

frekuensi jumlah responden yang didapatkan pada kampung 

Genteng. 
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Tabel IV.9 Potensi Smart City Wilayah Penelitian (Kampung Genteng) 
 

Dimensi 

Konsep 

Smart 

City 

Kriteria 

Smart 

Kampung 

Indikator 

Smart 

Kampung 

Variabel 

Penelitian 

 

Kode 

Responden 

Frekue

nsi 
Content Analysis 

Smart 

Economy 

Ekonomi 

rumah tangga 

berbasis 

internet 

Kondisi usaha 

ekonomi 

rumah tangga 

Produktivitas 

terhadap 

lingkungan 

R1, R2, R4, R10, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R18, R21, R22, 

R23, R24, R25, 

R26, R28, R29, 

R30 

10 

 

 

20 

- Pengambilan bahan baku dari 

dalam kampung untuk usaha 

masyarakatnya 

- Proses dan hasil produk usaha 

yang tidak menyebabkan 

kerusakan lingkungan 

Keterjangkauan 

pasar 

R2, R3, R4, R10, 

R13, R14, R15, 

R16, R18, R25, 

R26, R28, R29, 

R30 

14 

Penjualan yang sudah mencapai 

keluar kawasan kampung (Kota 

Surabaya dan Luar Kota 

Surabaya) 

Usaha yang 

terkoordinir 
R1, R3, R4 3 Terdapat grup UKM 

Internet pada 

usaha 

Penggunaan 

Internet 

R1, R2, R3, R4, 

R9, R10, R13, 
16 

Terdapat bantuan internet dalam 

pemasaran hasil produk 
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ekonomi terhadap usaha R14, R15, R16, 

R17, R23, R25, 

R27, R28, R30 

kampung 

Keberlanjutan 

sektor 

ekonomi 

Peluang 

terhadap usaha 

baru 

R1, R2, R3, R4, 

R6, R7, R8, R9 
8 

Terdapat usaha baru berupa 

penjualan hasil olahan produksi 

UKM 

Kemampuan 

adaptasi 

R1, R2, R3, R4, 

R10, R12, R13, 

R15, R16, R17, 

R18, R25, 

12 

 

 

5 

- Masyarakat yang memiliki 

inisiatif sendiri dalam 

membuat usaha atau UKM 

- Progres dari usaha/UKM yang 

terus meningkat 

Kualitas usaha 

yang produktif 

R1, R2, R4, R10, 

R14, R16, R18 

R28 

4 

 

 

 

5 

 

3 

- Hasil produksi yang didukung 

oleh dinas disperindag dalam 

pemasarann melalui sentra 

UKM 

- Hasil usaha/UKM yang dapat 

membantu perekonomian 

masyarakat 

- Penyerapan tenaga kerja dalam 

kampung 

Smart 

Mobility 

aksesibilitas 

komunikasi 

Keterjangkaua

n teknologi 

Aksesibilitas 

teknologi 

R1, R2, R3,R4, 

R5, R6, R7, R8, 
14 

Terdapat wifi bersama yang 

dimiliki oleh kampung dan 
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internal/ekster

nal secara 

langsung atau 

tidak 

langsung 

R9, R10, R12, 

R22, R26, R29 

dapat diakses oleh siapapun 

terutama warganya 

Komunikasi 

internal 

Kondisi sosial 

antar warga 

R1, R2, R4, R5, 

R6, R7, R8, R9, 

R11, R12, R13, 

R14, R15, R16, 

R17, R18, R19, 

R20, R21, R22, 

R23, R24, R25, 

R27, R28, R29, 

R30 

30 

 

15 

- Tidak pernah terjadi konflik 

warga 

- Sosial warga yang rukun, 

gotong royong, kekeluargaan 

dan musyawarah 

Kegiatan 

internal warga 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R20, R21, R22, 

R23, R24, R25, , 

R29, R30 

23 

 

 

9 

- Terdapat beberapa kegiatan 

untuk mengguyubkan warga  

dan diikuti serta dikelola warga 

sendiri 

- Komunikasi internal antar 

warga yang terjaga baik dan 

terkoordinasi 
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Komunikasi 

eksternal 

Kegiatan 

Eksternal 

R3, R4, R7, R8, 

R13, R18 
6 

- Terbuka terhadap masyarakat 

luar 

kemudahan 

menjangkau 

fasilitas 

umum 

Ketersediaan 

infrastruktur 

dan 

sistem 

Aksesibilitas 

Kondisi jalan  

R1, R2, R3, R4, 

R7, R8,R9, R10, 

R11, R13, R16, 

R22, R23, R24, 

R25 

15 

 

 

7 

- Perkerasan jalan yang baik, 

memadai/tidak rusak dan 

terhias cat warna-warni 

- Lebar jalan yang mudah 

dilewati oleh kendaraan 

Kemudahan 

menjangkau 

infrastruktur 

R1, R2, R3, R4, 

R9, R13, R16, 

R22, R23, R25 

10 

- infrastruktur yang terawat 

dan dalam kondisi baik dan 

berada didalam kawasan 

kampung 

Sarana 

pendukung 

transportasi 

R1, R2, R3, R4, 

R7, R8,R9, R10, 

R11, R12, R13, 

R16, R17, R18, 

R22, R23, R24, 

R25, R26 

19 
- Terdapat penerangan jalan, 

pentunjuk atau Rambu 

sebagai petunjuk jalan 
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Peraturan 

terkait 

transportasi 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R18, 

R21, R22, R24, 

R25, R26, R27, 

R28, R29, R30 

26 

Terdapat Peraturan mobilitas 

kendaraan demi kelancaran 

sirkulasi di dalam kampung 

Smart 

Environm

ent 

Kegiatan 

pengelolaan 

air limbah 

dan 

persampahan 

Kondisi sistem 

pengelolaan 

Pengelolaan 

daur ulang 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, 

R21, R22, R25, 

R27, R28, R29 

20 

 

 

12 

 

 

4 

 

10 

 

11 

- Pengelolaan sampah berbasis 

ekonomi (bank sampah) 

- Pengelolaan sampah berbasis 

lingkungan (komposter) 

- Pengelolaan sampah berbasis 

kreasi 

- Pengelolaan limbah yang 

terpadu 

- Adanya Pemanfaatan hasil dari 

daur ulang limbah 

Pengelolaan 

berbasis 

teknologi 

R1, R3, R4, R5, 

R6, R7, R8, R9, 

R10, R11, R26 

11 
Pengelolaan limbah dengan 

Pandora-L dan filtrasi 
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Peningkatan 

kualitas 

lingkungan. 

Dalam hal ini 

keikutsertaan 

masyarakat 

diperlukan. 

Kualitas 

lingkungan 

Tatanan 

bangunan 

R1, R2, R3, R4, 

R7, R8,R9, R10, 

R11, R13, R16, 

R22, R23, R24, 

R25, R26 

16 

Tatanan dan keteraturan tata 

letak bangunan yang teratur dan 

rapi 

Kondisi 

lingkungan 

R2, R3, R4, R5, 

R6 

5 

 

5 

 

4 

 

4 

- Tidak terdapat kerusakan 

lingkungan 

- Terdapat penghijauan publik 

dan privat pada setiap rumah 

- Lingkungan kampung yang 

bersih 

- Terdapat tanaman produktif 

yang dapat dimanfaatkan untuk 

masyarakat sendiri 

Polusi 

R1, R3, R4, R5, 

R6, R9, R10, 

R11, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R19, R20, R21, 

R22, R23, R24, 

R25, R26, R27, 

R28, R29, R30 

23 
- Tidak terdapat polusi air, udara 

maupun tanah 



77 

 

 

 

Manjemen 

sumber daya 

Penggunaan 

energi 

berkelanjutan 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, 

R21, R22, R23, 

R24, R25, R26, 

R27, R28, R29, 

R30 

30 
Tidak terdapat penggunaan 

energi alternatif 

Smart 

People 

Kemampuan 

masyarakat 

mengimpleme

ntasikan 

teknologi 

Masyarakat 

dengan 

teknologi 

Penggunaan 

teknologi oleh 

masyarakat 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, 

R21, R22, R23, 

R24, R25, R26, 

R27, R28, R29, 

R30 

 

30 

 

 

 

25 

 

 

6 

- Masyarakat yang menggunakan 

teknologi (smartphone,  

komputer, wifi pribadi) 

- Pemanfaatan smartphone untuk 

bekerja dan pembelajaran 

- Masyarakat yang melek internet 

Partisipasi 

dalam 

Antusias 

masyarakat 

Pemberdayaan 

masyarakat 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R10, 
18 

- Terdapat pemberdayaan 

masyarakat atau pelatihan yang 
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Pemberdayaa

n masyarakat 

R13, R14, R16, 

R17, R21, R22, 

R23, R25, R26, 

R28, R30 

dapat menambah kemampuan 

masyarakatnya (masyarakat 

yang terpedayakan) 

Respon 

masyarakat 

yang mengikuti 

berbagai 

program 

pemberdayaan 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R10, R11, 

R14, R16 

9 

 

 

7 

- Masyarakat yang antusias 

mengikuti 

 

- Terdapat dampak dari 

pemberdayaan tersebut 

Komunitas 

masyarakat 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R9, 

R10, R11, R13, 

R14, R22, R23, 

R26, R29, R30 

17 
- Terdapat komunitas/kelompok 

masyarakat yang aktif bergerak 

untuk kepentingan bersama 

Masyarakat 

yang mampu 

memperdayaka

n 

R3, R4, R7, R8 4 
- Dapat mempengaruhi daerah 

sekitar ikut berkembang 



79 

 

 

 

Kemampuan 

masyarakat 

beradaptasi 

kemampuan 

dalam 

kehidupan 

secara 

berkelanjutan 

Masih 

mempertahanka

n budaya 

setempat 

R2, R4, R10, 

R11, R13, R14, 

R15, R26, R28 

5 

 

 

9 

- Terdapat budaya lokal yang 

masih dipertahankan 

- Masyarakat yang guyub rukun 

kekeluargaan toleransi , tidak 

membeda-bedakan, saling 

menghormati, saling menghargai 

Pemanfaatan 

fasilitas oleh 

masyarakat 

R3, R11, R22, 

R26, R27 
5 

- Masyarakat yang memanfaatkan 

fasilitas di kampung (wifi umum, 

TBM, dll) 

Kualitas 

hidup 

masyarakat 

Kondisi sosial 

masyarakat 

Pendidikan 

masyarakat 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, 

R21, R22, R23, 

R24, R25, R26, 

R27, R28, R29, 

R30 

30 

- Masyarakat yang telah 

menempuh pendidikan wajib 

12 tahun 
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Masyrakat yang 

kreatif dan 

inovatif 

R2, R3, R4, R5, 

R6, R9, R10, 

R13, R14, R16, 

R25, R26, R27, 

R28, R30 

12 

 

 

12 

 

 

7 

- Partisipasi dan antusias warga 

terhadap kepentingan bersama 

- Kesadaran diri individu kepada 

lingkungan sendiri maupun 

kampung 

- Masyarakat yang kreatif 

menghias kampungnya 

Smart 

Living 

kelengkapan 

infrastruktur 

lingkungan 

maupun 

umum 

Sumber daya 

lingkungan 

Sumber daya 

yang 

berkelanjutan 

R4, R10 2 

- Terdapat tumbuhan lindung 

dan produktif  serta sumber 

daya lainnya yang dapat 

dimanfaatkan oleh 

masyarakatnya (contoh : ternak 

lele) dan atas kepemilikan 

bersama 

Kelengkapan 

dan kondisi 

infrastruktur 

Infrastruktur 

yang terdapat 

pada kampung 

R1, R2, R4, R5, 

R6, R7, R8, R9, 

R10, R11, R12, 

R13, R14, R15, 

R16, R17, R18, 

R19, R20, R21, 

R22, R23, R24, 

R25, R26, R27, 

 

 

 

29 

 

 

 

 

- Terdapat fasilitas keagamaan 

(wihara/klenteng, mushola, 

masjid, gereja), fasilitas 

pendidikan(Paud, TK, SD, 

SMP, TPQ, TBM), fasilitas 

keamanan (poskamling, cctv), 

fasilitas Kesehatan 

(Puskesmas, lansia, posyandu, 
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R28, R29, R30  

 

 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

7 

praktek dokter), fasilitas 

Kebudayaan (balai RW, 

Pendopo, joglo), fasilitas 

olahraga (lapangan) 

- Fasilitas yang tersedia sebagai 

media sosial dan interaksi antar 

masyarakat kampung 

- Terdapat fasilitas bersama yang 

mendukung teknologi seperti 

komputer, printer, cctv 

- Air dan Listrik yang tersedia 

lancar beserta salurannya 

Daya Tarik 

wisata 

Kondisi 

kegiatan wisata 

R1, R2, R5, R10, 

R14, R16, R17, 

R26, R27, R28 

10 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

- Something to do : wisata 

kampung (jalan-jalan di 

kampung, belajar budaya, 

foto-foto) 

- Something to buy : olahan 

herbal 

- Something to see : suasana 

kampung kota yang 

lingkungannya bersih, 
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produktif, banyak tanaman 

lindung, keindahan dan 

keasrian kampung, rumah 

kuno peninggalan belanda 

Penggunaan 

jaringan 

internet 

Jaringan 

internet pada 

kawasan 

lingkungan atau 

umum 

R1, R2, R3,R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R12, 

R22, R26, R29 

14 

- mudahnya jaringan internet 

dengan koneksi internet secara 

individu maupun bersama 

Lingkungan 

yang aman 

dan terdapat 

infrastruktur 

tanggap 

bencana 

Tempat 

tinggal 

nyaman 

 

Kondisi 

bangunan 

rumah 

R1, R2, R3, R4, 

R7, R8,R9, R10, 

R11, R12, R13, 

R16, R17, R18, 

R22, R23, R24, 

R25, R26, R27, 

R29 

21 
- Bangunan rumah yang 

permanen dan tertata rapi 

Keindahan fisik 
R1, R2, R3, R4, 

R9,R10, R26 
7 - Kampung yang terhias 
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Kesehatan 

Masyarakat 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R7, R8, R10, 

R11, R12, R13, 

R15, R16, R17, 

R19, R20, R21, 

R23, R24, R25, 

R26, R27, R28, 

R30 

20 

 

 

9 

- Lingkungan yang sehat dan 

tanggap terhadap wabah 

penyakit 

- terdapat fasilitas kesehatan 

langsung dari puskesmas 

seperti posyandu dan lansia 

Lingkungan 

aman 

Inisiatif 

keamanan dari 

masyarakat 

R1, R2, R3, R4, 

R6, R7, R8, R9, 

R10, R11, R12, 

R13, R14, R15, 

R16, R17, R18, 

R19, R21, R22, 

R24, R25, R26, 

R28, R29, R30 

23 

 

7 

- Terdapat sistem penjagaan dari 

warga sendiri 

- Terdapat cctv 

Jenis dan 

jumlah 

pelaporan 

terkait 

kriminalitas 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R7, R8, R9, 

R10, R11, R13, 

R15, R17, R18, 

R19, R20, R21, 

R25, R26, R27, 

23 
Tidak pernah terjadi tindakan 

kriminalitas 
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R28, R29, R30 

Fasilitas 

Tanggap 

Bencana 

Fasilitas siaga 

bencana 

R1, R2, R3, R4, 

R9, R10, R11, 

R26 

8 

- Terdapat beberapa fasilitas siaga 

bencana seperti hydran, titik 

kumpul dan telfon 112 

Jenis bencana 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R9, R10, 

R11, R12, R14, 

R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, 

R21, R22, R23, 

R24, R25, R26, 

R27, R28, R29, 

R30 

27 
Tidak terdapat bencana yang 

berdampak besar 

Dukungan 

masyarakat 

R1, R2, R3, R4, 

R9, R10, R11, 

R26 

4 

 

 

5 

- Masyarakat yang mampu 

mengoperasikan 

- Masyarakat yang antusias 

dengan sosialisasi tanggap 

bencana 

Smart 

Governme

nt 

keefektifan 

akses 

pelayanan 

pada 

Pelayanan 

masyarakat 

berbasis 

teknologi 

Pelayanan via 

online 

R1, R4, R5, R6, 

R9, R10, R11, 

R14, R15, R16, 

R17, R18, R21, 

20 
- Terdapat pelayanan online 

yang diakses oleh masyarakat 
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masyarakat R22, R23, R26, 

R27, R28, R29, 

R30 

Integrasi 

Pelayan 

R2, R5,R13, 

R15, R18, R21, 

R25, R27 

8 

- hubungan antar aparatur yang 

terkoordinasi untuk 

memudahkan komunikasi dan 

penyebaran informasi 

Aparatur 

kampung yang 

berkembang 

Kepedulian atau 

penyelesaian 

masalah 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R19, R20, R21, 

R22, R23, R24, 

R26, R27, R28, 

R29 

25 

 

10 

 

9 

 

9 

- Aparatur yang tanggap dan 

peduli terhadap masyarakat dan 

kepentingan kampung 

- Pihak aparatur yang terlibat 

dalam kegiatan masyarakat 

- Dukungan dari aparatur untuk 

pengembangan kampung 

- Perijinan yang dipermudah 

Kebijakan 

strategis 

R4, R5, R10, 

R13, R19, R23 
6 

Pengurus kampung yang pandai 

mengelola kampung 

Infrastruktur 

digital 

R1, R4, R9 

R6, R10, R11, 

R13, R15, R25, 

R26 

10 
- Terdapat kotak online, wifi dan 

cctv pada kelurahan 
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Sosialisasi 

untuk aparatur 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, 

R21, R22, R23, 

R24, R25, R26, 

R27, R28, R29, 

R30 

14 

 

 

15 

 

- Terdapat penyuluhan atau 

sosialisasi dari kelurahan ke 

kampung melalui perwakilan 

kampung 

- Informasi yang selalu 

tersampaikan ke warganya 

melalui aparatur 

Keterangan ..... : Variabel baru 

Sumber : Hasil Analisa, 2018 
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B. Kampung Jambangan 

Dalam mengamati hasil content analysis pada transkip 

wawancara dengan 30 responden kampung Jambangan dilakukan 

dengan menerjemahkan jawaban responden yang diperoleh yang 

sesuai dengan variabel penelitian. Dalam content analysis ini  yang 

diamati tidak hanya melihat kesesuaian kosa kata dan kalimatnya 

saja, tetapi juga dengan menerjemahkan maksud dari jawaban 

responden. Penerjemahan ini dilakukan dengan tetap 

memperhatikan kalimat  dari jawaban responden. Melalui proses 

ini, maka akan diketahui bagaimana kondisi variabel penelitian 

pada kampung Jambangan. Seperti pada salah satu contoh variabel 

yaitu kemampuan adaptasi dalam dimensi smart economy, dimana 

pada kampung Jambangan maksud dari kemampuan adaptasi 

adalah masyarakat yang memiliki inisiatif sendiri dalam membuat 

usaha atau UKM, adanya upaya pengembangan usaha/UKM 

melalui internet dan mampu mempertahankan UKM yang ada. 

Dalam hal ini kalimat tersebut tidak menunjukkan kata kemampuan 

adaptasi sama sekali, namun maksud dari pernyataan responden 

adalah kemampuan adaptasi dalam bidang ekonomi. Dan 

seterusnya hingga variabel terakhir. Pada pengamatan content 

analysis ini juga dapat menghasilkan variabel baru yang sesuai 

dengan kondisi kampung Jambangan (bertanda warna merah 

muda). Variabel baru ini diperoleh dari eksplorasi jawaban 

responden yang belum terdapat pada variabel penelitian. Hal ini 

dapat terjadi karena content analysis ini bertujuan untuk 

mengeskplorasi potensi smart kampung pada kampung Jambangan. 

Berikut merupakan tabel hasil olahan content analysis beserta 

frekuensi jumlah responden yang didapatkan pada kampung 

Jambangan. 
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Tabel IV.10 Potensi Smart City Wilayah Penelitian (Kampung Jambangan) 
Dimensi 

Konsep 

Smart 

City 

Kriteria 

Smart 

Kampung 

Indikator 

Smart 

Kampung 

Variabel 

Penelitian 

Kode 

Responden 

Frekue

nsi 
Kondisi Eksisting 

Smart 

Economy 

Ekonomi 

rumah tangga 

berbasis 

internet 

Kondisi usaha 

ekonomi 

rumah tangga 

Produktivitas 

terhadap 

lingkungan 

R1, R3, R4, R5, 

R8, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R16, R17, R18, 

R24, R25, R28, 

R30 

 

13 

 

 

 

17 

 

 

7 

 

- Pengambilan bahan baku dari 

dalam kampung untuk usaha 

masyarakatnya  

- Proses dan hasil produk usaha 

yang tidak menyebabkan 

kerusakan lingkungan 

- Kegiatan ekonomi berbasis 

lingkungan 

Keterjangkauan 

pasar 

R1, R3, R4, R5 

R6, R8, R9, R10, 

R12, R13, R14, 

R16, R17, R18, 

R19, R21, R24, 

R25, R26, R27, 

R28, R29, R30 

23 Penjualan yang sudah mencapa 

keluar kawasan kampung (Kota 

Surabaya, luar Kota Surabaya dan 

luar Negeri) 

Usaha yang R3, R5, R4, R6, 7 Pemasaran UKM yang 
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terkoordinir R8, R11, R12 terkoordinir 

Internet pada 

usaha 

ekonomi 

Penggunaan 

Internet 

terhadap usaha 

R3, R4, R5, R6, 

R8, R11, R12, 

R14, R16, R17, 

R25, R26 

12 Terdapat bantuan internet dalam 

pemasaran hasil produk kampung 

dan terkoordinasi  

Keberlanjutan 

sektor 

ekonomi 

Peluang 

terhadap usaha 

baru 

R2, R3, R4, R5, 

R8, R10, R11, 

R12, R16, R18, 

R19, R25, R28 

13 Terdapat usaha baru berupa 

penjualan hasil olahan produksi 

UKM 

Kemampuan 

adaptasi 

R1, R2, R3, R5, 

R6, R8, R9, R10, 

R11, R12, R13, 

R14, R15, R16, 

R17, R18, R19, 

R24, R25, R28 , 

R30 

21 

 

 

 

4 

 

6 

- Masyarakat yang memiliki 

inisiatif sendiri dalam membuat 

usaha atau UKM 

- Adanya upaya pengembangan 

usaha/UKM melalui internet 

- Mempertahankan UKM yang 

ada  

Kualitas usaha 

yang produktif 

R1, R2, R3, R4, 

R6, R8, R10, 

R11, R12, R13, 

R15, R16, R17, 

R18, R19, R25, 

R26,  

11 

 

16 

 

 

7 

- Hasil produksi berupa handmade 

- Hasil usaha/UKM yang dapat 

membantu perekonomian 

masyarakat 

- UKM yang menjadi identitas dan 

daya tarik kampung 
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Smart 

Mobility 

aksesibilitas 

komunikasi 

internal/ekster

nal secara 

langsung atau 

tidak 

langsung 

Keterjangkaua

n teknologi 

Aksesibilitas 

teknologi 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R11, 

R12, R15, R17, 

R18, R23, R25, 

R28 

14 Terdapat wifi bersama yang 

dimiliki oleh kampung dan dapat 

diakses oleh siapapun terutama 

warganya 

Komunikasi 

internal 

Kondisi sosial 

antar warga 

R1, R2, R3,R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R11, R12, 

R13, R14, R15, 

R16, R17, R18, 

R19, R20, R21, 

R22, R23, R24, 

R25, R27, R29, 

R30 

27 

 

 

6 

- Tidak pernah terjadi konflik warga 

- Sosial warga yang rukun, gotong 

royong, keterbukaan, 

kekeluargaan dan musyawarah 

Kegiatan 

internal warga 

R1, R2, R3, R4, 

R6, R7, R8, R9, 

R11, R12, R13, 

R14, R15, R18, 

R19, R20, R21, 

R22, R23, R24, 

R25, R26, R28, 

R29, R30 

25 

 

 

 

 

 

9 

- Terdapat beberapa kegiatan 

untuk mengguyubkan warga  dan 

diikuti serta dikelola warga 

sendiri 

- Interaksi sosial dan 

Komunikasi internal antar 

warga yang terjaga baik dan 

terkoordinasi 
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Komunikasi 

eksternal 

Kegiatan 

eksternal  

R8, R9 2 Penyambutan wisatawan  

kemudahan 

menjangkau 

fasilitas 

umum 

Ketersediaan 

infrastruktur 

dan 

sistem 

Aksesibilitas 

Kondisi jalan 

R1,R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R14, R15, 

R17, R18,R21, 

R22, R23, R24, 

R25, R26, R28, 

R29 R30 

25 

 

15 

- Perkerasan jalan yang baik, 

memadai/tidak rusak dan  

mudah dilewati kendaraan 

-  terhias cat warna-warni 

Kemudahan 

menjangkau 

infrastruktur 

R1,R2, R3, R4, 

R5, R7, R8, R9, 

R10, R11, R12, 

R14, R15, R17, 

R25, R26, R28, 

R29 

18 

- infrastruktur yang terawat dan 

dalam kondisi baik dan berada 

didalam kawasan kampung 

Sarana 

pendukung 

transportasi 

R1,R2, R3, R4, 

R5, R7, R8, R10, 

R11, R14, R15, 

R17, R25, R26, 

R28, R29 

16 
- Terdapat penerangan jalan, 

pentunjuk atau Rambu sebagai 

petunjuk jalan 
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Peraturan 

terkait 

transportasi 

R8, R9, R10, 

R11, R18, R22 

6 Terdapat Peraturan mobilitas 

kendaraan demi kelancaran 

sirkulasi di dalam kampung 

Smart 

Environm

ent 

Kegiatan 

pengelolaan 

air limbah 

dan 

persampahan 

Kondisi sistem 

pengelolaan 

Pengelolaan 

daur ulang 

R1, R2, R3,R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R11, R12, 

R13, R14, R15, 

R16, R17, R18, 

R19, R20, R21, 

R22, R25, R27, 

R28, R29 

23 

 

 

22 

 

 

12 

- Pengelolaan sampah berbasis 

ekonomi (bank sampah, daur 

ulang) 

- Pengelolaan limbah yang terpadu 

- Adanya Pemanfaatan hasil dari 

daur ulang limbah 

Pengelolaan 

berbasis 

teknologi 

R1, R8, R10, 

R11, R12, R20, 

R21, R25, R27, 

R28, R29 

11 Pengelolaan limbah dengan 

bantuanteknologi filtrasi 

Peningkatan 

kualitas 

lingkungan. 

Dalam hal ini 

Kualitas 

lingkungan 

Tatanan 

bangunan 

R1,R2, R3, R4, 

R5, R7, R8, R9, 

R10, R11, R12, 

R14, R15, R17, 

19 

Tatanan dan keteraturan tata letak 

bangunan yang teratur dan rapi 
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keikutsertaan 

masyarakat 

diperlukan. 

R21, R25, R26, 

R28, R29 

Kondisi 

lingkungan 

R1, R6, R9, R21, 

R26, R29 

5 

 

6 

- Lingkungan kampung yang bersih 

- Terdapat tanaman privat dan 

publik 

Polusi 

R1, R2, R3, R5, 

R7, R8, R9, R10, 

R11, R12, R13, 

R14, R15, R16, 

R17, R19, R20, 

R21, R22, R23, 

R24, R25, R26, 

R27, R28, R29, 

R30 

27 - Tidak terdapat polusi air, udara 

maupun tanah 

Manjemen 

sumber daya 

Penggunaan 

energi 

berkelanjutan 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, 

R21, R22, R23, 

R24, R25, R26, 

30 Tidak terdapat penggunaan energi 

alternatif 
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R27, R28, R29, 

R30 

Smart 

People 

Kemampuan 

masyarakat 

mengimpleme

ntasikan 

teknologi 

Masyarakat 

dengan 

teknologi 

Penggunaan 

teknologi oleh 

masyarakat 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, 

R21, R22, R23, 

R24, R25, R26, 

R27, R28, R29, 

R30 

30 

 

 

 

28 

 

 

17 

- Masyarakat yang menggunakan 

smartphone, komputer, cctv, wifi 

pribadai, dll 

- Pemanfaatan smartphone untuk 

bekerja dan proses 

pembelajaran 

- Masyarakat yang melek internet 

Partisipasi 

dalam 

Pemberdayaa

n masyarakat 

Antusias 

masyarakat 

Pemberdayaan 

masyarakat  

R1, R3, R4, R5, 

R6, R7, R8, R9, 

R10, R11, R12, 

R13, R14, R15, 

R18, R19, R20, 

R21, R22, R23, 

R24, R26, R29, 

R30 

17 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

- Terdapat pemberdayaan 

masyarakat atau pelatihan yang 

dapat menambah kemampuan 

masyarakatnya (masyarakat yang 

terpedayakan) 

- Pemberdayaan yang berasal dari 

masyarakat kampung sendiri 

- Pemberdayaan yang terkoordinir 
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20 

Respon 

masyarakat 

yang mengikuti 

berbagai 

program 

pemberdayaan 

R1, R2, R4, R5, 

R6, R9, R10, 

R18, R19, R20, 

R21, R22, R23, 

R28 

6 

 

9 

- Masyarakat yang antusias 

mengikuti 

- Terdapat dampak dari 

pemberdayaan tersebut 

 

Komunitas 

masyarakat 

R1, R3, R4, R5, 

R6, R8, R11, 

R12, R13, R17, 

R18, R19, R28, 

R29, R30 

15 - Terdapat komunitas/kelompok 

masyarakat yang aktif bergerak 

untuk kepentingan bersama 

Masyarakat 

yang mampu 

memperdayaka

n  

R5, R3, R11 3 -  Menjadi narasumber daur ulang 

sampah di kawasan lain 

Kemampuan 

masyarakat 

beradaptasi 

kemampuan 

dalam 

kehidupan 

secara 

berkelanjutan 

Masih 

mempertahanka

n budaya 

setempat 

R6, R8, R9, R10, 

R18, R25, R28, 

R29 

2 

 

 

 

8 

- Terdapat budaya lokal yang masih 

dipertahankan yang dipadukan 

dengan budaya modern 

- Masyarakat yang guyub rukun 

kekeluargaan toleransi , gotong, 

saling menghormati, saling 



96 

 

 

 

menghargai, saling peduli 

Pemanfaatan 

fasilitas oleh 

masyarakat 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R11, 

R12, R15, R17, 

R18, R23, R25, 

R28 

14 

- Masyarakat yang memanfaatkan 

fasilitas di kampung (wifi umum, 

TBM, dll) 

Kualitas 

hidup 

masyarakat 

Kondisi sosial 

masyarakat 

Pendidikan 

masyarakat 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, 

R21, R22, R23, 

R24, R25, R26, 

R27, R28, R29, 

R30 

30 
- Masyarakat yang telah menempuh 

pendidikan wajib 12 tahun 

Masyrakat yang 

kreatif dan 

inovatif 

R3, R5, R6, R8, 

R9, R10, R11, 

R14, R15, R17, 

R19, R21, R22, 

R24, R25, R26, 

R27, R28, R29, 

20 

 

 

 

4 

- Partisipasi dan antusias warga 

terhadap lingkungan individu dan 

kepentingan bersama  

- Kesadaran individu terhadap 

pengembangan diri 
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R30 

Smart 

Living 

kelengkapan 

Infrastruktur 

lingkungan 

maupun 

umum 

Sumber daya 

lingkungan 

sumber daya 

yang 

berkelanjutan 

R1, R3, R4, R5, 

R8, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R16, R17, R18, 

R24, R25, R28, 

R30 

17 Sampah yang diolah menjadi 

produk bernilai ekonomi 

Kelengkapan 

dan kondisi 

Infrastruktur 

Infrastruktur 

yang terdapat 

pada kampung  

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, 

R21, R22, R23, 

R24, R25, R26, 

R27, R28, R29, 

R30 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

- Terdapat fasilitas keagamaan 

(mushola, masjid, gereja), 

fasilitas pendidikan(Paud, TK, 

SD, SMP, TPQ, MIN, TBM), 

fasilitas keamanan (poskamling, 

cctv), fasilitas Kesehatan 

(Puskesmas, lansia, posyandu, 

praktek dokter), fasilitas 

Kebudayaan (balai RW, balai 

RT)  

- Terdapat ruang publik bersama 

(Taman Jangkar) 

- Air dan Listrik yang tersedia 

lancar beserta salurannya 
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Daya Tarik 

wisata 

Kondisi 

kegiatan wisata 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R14, 

R15, R16, R17, 

R19, R20, R25, 

R26, R28, R29, 

R30 

7 

 

 

 

 

6 

 

 

24 

- Something to do : wisata 

kampung (jalan-jalan di 

kampung, bermain di taman 

jangkar, foto-foto) 

- Something to buy : hasil daur 

ulang 

- Something to see : menikmati 

keindahan hiasan dan keasrian 

kampung, bank sampah, daur 

ulang sampah, kebersihan dan 

penghijauan 

Penggunaan 

jaringan 

internet 

jaringan 

internet pada 

kawasan 

lingkungan atau 

umum 

R9, R10, R11, 

R12, R13, R21, 

R23, R26, R27, 

R28, R29 

11 - mudahnya jaringan internet 

dengan koneksi internet secara 

individu maupun bersama 

Lingkungan 

yang aman 

dan terdapat 

infrastruktur 

tanggap 

bencana 

Tempat 

tinggal 

nyaman 

 

Kondisi 

bangunan 

rumah 

R1,R2, R3, R4, 

R5, R7, R8, R9, 

R10, R11, R12, 

R14, R15, R17, 

R18, R20, R21, 

R23, R25, R26, 

22 

- Bangunan rumah yang permanen 

dan tertata rapi 
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R28, R29 

Keindahan fisik 

kampung 

R1,R2, R3, R5, 

R7, R8, R11, 

R12, R14, R15, 

R17, R25, R26, 

R28, R29 

15 

- Kampung yang terhias 

Kesehatan 

Masyarakat 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R8, R10, 

R11, R12, R13, 

R14, R15, R16, 

R17, R18, R19, 

R20, R21, R23, 

R24, R25, R26, 

R27, R28, R29, 

R30 

24 

 

 

3 

- Lingkungan yang sehat dan 

tanggap terhadap wabah penyakit 

- terdapat fasilitas kesehatan 

langsung dari puskesmas seperti 

posyandu dan lansia 

Lingkungan 

aman 

Inisiatif 

keamanan dari 

armasyakat 

R1, R2, R3, R4, 

R7, R8, R9, R10, 

R11, R12, R13, 

R14, R15, R19, 

R20, R21, R22, 

R23, R24, R27, 

R28, R29, R30 

22 

 

2 

- Terdapat sistem penjagaan dari 

warga sendiri 

- Terdapat cctv  
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Jenis dan 

jumlah 

pelaporan 

terkait 

kriminalitas 

R1, R2, R4, R5, 

R6, R7, R8, R11, 

R12, R13, R15, 

R16, R17, R19, 

R20, R22, R23, 

R26, R30 

19 Tidak pernah terjadi tindakan 

kriminalitas 

Fasilitas 

Tanggap 

Bencana 

Fasilitas siaga 

bencana 

R1 R3, R4, R5, 

R9, R11, R12, 

R17, R18, R23, 

R25, R28 

12 

 

 

 

7 

- Terdapat fasilitas siaga bencana 

yaitu tim relawan, pemadam 

kebakaran dan telfon 112  

- Fasilitas relawan bencana yang 

terkoordinasi 

Jenis bencana 

R1, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R9, 

R10, R11, R12, 

R13, R14, R15, 

R16, R17, R18, 

R19, R20, R22, 

R23, R24, R27, 

R28, R29, R30 

26 Tidak terdapat bencana yang 

berdampak besar 

Dukungan 

masyarakat 

R3, R4, R17, 

R18, R23, R28 

6 -  Terdapat perwakilan tiap RW 

dalam tim relawan dan warga 

sudah mengetahui fasilitas 
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siaga bencana  

Smart 

Governme

nt 

keefektifan 

akses 

pelayanan 

pada 

masyarakat 

Pelayanan 

masyarakat 

berbasis 

teknologi 

pelayanan via 

online 

R1, R2, R5, R6, 

R11, R12, R14, 

R16, R18, R19, 

R25 

11 - Terdapat pelayanan online yang 

diakses oleh masyarakat 

Integrasi 

Pelayan 
R5, R9 2 

- hubungan antar aparatur yang 

terkoordinasi untuk memudahkan 

komunikasi dan penyebaran 

informasi 

Aparatur 

kampung yang 

berkembang 

Kepedulian atau 

penyelesaian 

masalah 

R1, R3, R4, R5, 

R6, R7, R8, , R9, 

R10, R11, R12, 

R13, R14, R15, 

R16, R17, R18, 

R19, R20, R21, 

R22, R23, R24, 

R25, R27, R28, 

R29, R30 

25 

 

 

 

5 

 

9 

 

5 

- Aparatur yang tanggung jawab, 

tanggap dan peduli terhadap 

masyarakat dan kepentingan 

kampung 

- Pihak aparatur yang terlibat dalam 

kegiatan masyarakat  

- Dukungan dari aparatur untuk 

pengembangan kampung 

- Perijinan yang dipermudah 

Kebijakan 

strategis 

R1, R2, R5, R12, 

R25, R28 

6 - Pengurus kampung yang pandai 

mengelola kampung 

Infrastruktur 

digital 

R1, R4, R5, R6, 

R11, R12, R14, 
12 

- Terdapat kotak online, wifi dan 

cctv pada kelurahan 
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R16, R18, R25, 

R27, R28 

Sosialisasi 

untuk aparatur 

R1, R3, R4, R6, 

R9, R11, R13, 

R14, R15, R16, 

R17, R19, R21, 

R23, R24, R25, 

R27, R28, R29, 

R30 

17 

 

 

 

 

 

11 

- Terdapat penyuluhan atau 

sosialisasi dari kelurahan ke 

kampung melalui perwakilan 

kampung yang terkoordinir 

- Informasi yang selalu 

tersampaikan ke warganya 

melalui aparatur 

Sumber : Hasil Analisa, 2018 

Keterangan ..... : Variabel baru 
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Melalui tabel diatas dapat diketahui bagaimana kondisi pada 

kampung Genteng dan kampung Jambangan yang berpotensi 

menjadi smart kampung. Dalam hasil content analysis diperoleh 

bagaiman kondisi kedua kampung yang sesuai dengan variabel 

penelitian. Sehingga kondisi tersebut dapat menjadi potensi smart 

kampung yang variabelnya dapat digunakan untuk proses 

selanjutnya. Selain itu, pada proses content analysis diatas 

merupakan pembuktian variabel penelitian pada kedua kampung. 

Sehingga variabel yang telah terkonfirmasikan dan sesuai dengan 

tujuan penelitian selanjutnya dilakukan penyempurnaan variabel.  

Penyempurnaan variabel dilakukan dengan penyilangan 

variabel pada setiap dimensi dan variabel antar dimensi. 

Penyempurnaan ini dilakukan sebagai bahan untuk proses 

selanjutnya. Variabel yang disilangkan merupakan variabel yang 

memiliki makna hampir sama berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden. Sehingga akan terjadi penggabungan variabel tanpa 

menghilangkan arti dari salah satu variabel yang tergabung. Selain 

itu terdapat juga variabel yang tidak sesuai dengan kondisi kedua 

kampung. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut akan 

tereduksi atau dihilangkan. Untuk lebih jelasnya dan proses 

penyilangan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel IV.11 Penyilangan Variabel Dimensi Smart Economy 
Dimen

si 

 Variabel  Keterjan

gkauan 

pasar 

Penggunaan 

Internet 

terhadap usaha 

Peluang 

terhadap 

usaha baru 

Kemam

puan 

adaptasi 

Kualitas 

Produks

i 

Usaha yang 

terkoordinir 

Smart 

Econo

my 

Produktivitas terhadap lingkungan X X X X X X 

Keterjangkauan pasar  √ X X X X 

Penggunaan Internet terhadap usaha   X X X X 

Peluang terhadap usaha baru    √ X √ 

Kemampuan adaptasi     X √ 

Kualitas Produksi      X 

Keterangan :  

..... : Variabel baru 

..... : Variabel tergabung 

 

Melalui penyilangan variabel diatas, maka dapat diperoleh variabel Smart Economy : 

 Produktivitas terhadap lingkungan,  

 Pengaruh penggunaan internet dalam keterjangkauan pasar,  

 usaha yang berkelanjutan dan terkoordinir dalam meningkatkan kualitas produksi 

 kualitas usaha yang produktif 
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Tabel IV.12 Penyilangan Variabel Dimensi Smart Mobility 
Dimen

si 

Variabel Sosial 

antar 

warga 

Kegiata

n antar 

warga 

Kegiatan 

eksternal 

Kondisi 

jalan yang 

memadai 

Kemudahan 

menjangka

u fasilitas 

Sarana 

pendukung 

transportasi 

Peraturan 

terkait 

transportasi 

Smart 

Mobili

ty 

Aksesibilitas teknologi X X X X X X X 

Sosial antar warga  √ X X X X X 

Kegiatan internal warga   X X X X X 

Kegiatan eksternnal    X X X X 

Kondisi jalan yang memadai     X √ X 

Kemudahan menjangkau fasilitas      X √ 

Sarana pendukung transportasi       X 

Keterangan :  

..... : Variabel tergabung 

 

Melalui penyilangan variabel diatas, maka dapat diperoleh variabel Smart Mobility : 

 Aksesibilitas teknologi   

 Kondisi internal antar warga 

 Kegiatan eksternal 

 Infrastruktur mobilitas yang memadai 

 Kemudahan aksesibiltas dan sirkulasi 
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Tabel IV.13  Penyilangan Variabel Dimensi Smart Environment 
Dimen

si 

Variabel Pengelolaan 

berbasis teknologi 

Tatanan 

bangunan  

Kondisi 

lingkungan 

Polu

si 

Penggunaan energi 

berkelanjutan 

smart 

Enviro

nment 

Pengelolaan daur ulang   √ X X X  

Pengelolaan berbasis teknologi  X X X  

Tatanan bangunan   √ √  

Kondisi lingkungan    √  

Polusi      

Keterangan :  

.....: Variabel terreduksi 

..... : Variabel tergabung 

 

Melalui penyilangan variabel diatas, maka dapat diperoleh variabel Smart Environment  : 

 Pengelolaan limbah berbasis teknologi 

 Kondisi lingkungan yang sehat dan tertata  
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Tabel IV.14 Penyilangan Variabel Dimensi Smart People 
Dimen

si 

Variabel Pember

dayaan 

masyar

akat 

Respon 

masyarakat 

yang mengikuti 

program 

pemberdayaan 

Komu

nitas 

masya

rakat 

Masyara

kat yang 

mampu 

memper

dayakan 

Masih 

mempert

ahankan 

budaya 

setempat 

Pemanfaat

an fasilitas 

oleh 

masyarakat 

Pendi

dikan 

masya

rakat 

Masyra

kat yang 

kreatif 

dan 

inovatif 

Smart 

People 

Penggunaan 

teknologi oleh 

masyarakat 

X X X X X X X X 

Pemberdayaan 

masyarakat  

 √ X √ X X X X 

Respon 

masyarakat yang 

berbagai program 

pemberdayaan 

  X √ X X X X 

Komunitas 

masyarakat 

   X X X X X 

Masyarakat yang 

mampu 

memperdayakan  

    X X X X 

Masih 

mempertahankan 

budaya setempat 

     X X X 
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Pemanfaatan 

fasilitas oleh 

masyarakat 

      √ X 

Pendidikan 

masyarakat 

       X 

Keterangan :  

.....  : Variabel baru 

..... : Variabel tergabung 

 

Melalui penyilangan variabel diatas, maka dapat diperoleh variabel Smart Peoplet  : 

 Penggunaan teknologi oleh masyarakat 

 Masyarakat yang terberdayakan dan memperdayakan 

 Terdapat komunitas yang aktif 

 Budaya yang masih dipertahankan 

 Masyarakat yang mampu memanfaatkan fasilitas 

 Masyarakat kreatif dan inovatif 
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Tabel IV.15 Penyilangan Variabel Dimensi Smart Living 
Dimen

si 

Variabel Infras

truktu

r yang 

tersed

ia 

Wisat

a 

kamp

ung 

jaringan 

internet 

pada 

kawasan 

kampung 

Kondi

si 

bangu

nan 

rumah 

Keindah

an fisik 

kampun

g 

Keseh

atan 

Masy

arakat 

inisiatif 

keaman

an dari 

armasya

kat 

Jenis dan 

jumlah 

pelaporan 

kriminalit

as 

Fasili

tas 

siaga 

benc

ana 

Jen

is 

ben

can

a 

Duku

ngan 

masy

araka

t 

Smart 

living 

sumber daya 

yang 

berkelanjutan 

X X X X X X X X X X X 

Infrastruktur 

yang tersedia  

 X X X X X X X X X X 

Wisata 

kampung 

  X X X X X X X X X 

jaringan 

internet pada 

kawasan 

kampung 

   X X X X X X X X 

Kondisi 

bangunan 

rumah 

    X X X    X 

Keindahan 

fisik 

kampung 

     X     X 
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Kesehatan 

Masyarakat 

      X    X 

inisiatif 

keamanan 

dari 

armasyakat 

       X X X √ 

Jenis dan 

jumlah 

pelaporan 

kriminalitas 

        √ √ X 

Fasilitas siaga 

bencana 

         √ X 

Jenis bencana           X 

Keterangan :  

..... : Variabel tergabung 

 

Melalui penyilangan variabel diatas, maka dapat diperoleh variabel Smart Living : 

 Sumber daya yang berkelanjutan  

 Infrastruktur yang tersedia  

 Wisata kampung 

 Jaringan internet pada kawasan kampung 

 Kondisi bangunan rumah 
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 Keindahan fisik kampung 

 Kesehatan Masyarakat 

 Kawasan yang aman  

 Masyarakat yang mendukung keamanan kampung 
 

Tabel IV.16 Penyilangan Variabel Dimensi Smart Government 

Dimen

si 

Variabel Integrasi 

Pelayan 

Kepedulian/ 

penyelesaian 

masalah 

Kebijakan 

strategis 

Infrastruktur 

digital 

Sosialisasi 

untuk aparatur 

Smart 

govern

ment 

Pelayanan via online √ X X √ X 

Integrasi Pelayan  X X X X 

Kepedulian / penyelesaian masalah   √ X √ 

Kebijakan strategis    X √ 

Infrastruktur digital     X 

Keterangan :  

..... : Variabel baru 

..... : Variabel tergabung 

 

Melalui penyilangan variabel diatas, maka dapat diperoleh variabel Smart Governmentt  : 

 Pelayanan yang terintegrasi dan berteknologi 

 Dukungan dari pengurus kampung  
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”    
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Tabel IV.17 Penyilangan variabel antar dimensi 

Sumber : Hasil Analisa, 2018 

Smart Ekonomi Smart Mobility Smart People Smart Living Smart Environment Smart Government 

Produktivitas terhadap 

lingkungan. 

  sumber daya yang berkelanjutan Pengelolaan limbah berbasis 

teknologi 

 

    1. Pengelolaan limbah 

berbasis teknologi dalam 

produktivitas terhadap 

lingkungan 

 

   Kondisi bangunan rumah Kondisi lingkungan yang 

sehat dan tertata 

 

   Kesehatan Masyarakat  

    2. Kondisi lingkungan yang 

sehat dan tertata  

 

Pengaruh penggunaan 

internet dalam 

keterjangkauan pasar 

Kegiatan Eksternal     

1. Penggunaan teknologi 

dalam keterjangkauan 

pasar ke luar kawasan  

      

 Kondisi internal antar 

warga 

Budaya yang masih dipertahankan    

  1. Budaya internal yang 

dipertahankan 

   

  Masyarakat kreatif dan inovatif Keindahan fisik kampung   

  Masyarakat yang mendukung 

keamanan kampung 

  

2. Terdapat usaha yang 

berkelanjutan dan 

terkoordinir dalam 

meningkatkan kualitas 

produksi 

1.  Aksesibilitas teknologi 

 

2. Partisipasi masyarakat yang 

kreatif dan inovatif untuk 

kepentingan kampung 

1. jaringan internet pada kawasan 

kampung 

 1. Pelayanan yang 

terintegrasi dan 

berteknologi 

3. Kualitas usaha yang 

produktif 

2.  Infrastruktur mobilitas 

yang memadai 

3. Masyarakat yang terberdayakan 

dan memperdayakan 

2. Infrastruktur yang tersedia 2.  Dukungan dari 

pengurus kampung  

 3.  Kemudahan aksesibiltas 

dan sirkulasi 

4. Terdapat komunitas yang aktif 3.  Wisata kampung 

5. Masyarakat mampu 

memanfaatkan fasilitas 

4. Kawasan yang aman 
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Melalui proses penyilangan diatas, kemudian diperoleh 

potensi smart kampung berdasarkan variabel yang telah diujikan. 

Potensi tersebut terbagi berdasarkan 6 dimensi smart city. Untuk 

potensi smart kampung  dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel IV.18 Potensi Smart Kampung 

Sumber : Hasil Analisa, 2018 

 

Dimensi 

Smart city 

  Potensi Smart Kampung 

Smart 

Economy 
 Terdapat usaha yang berkelanjutan dan terkoordinir dalam 

meningkatkan kualitas produksi 

 Penggunaan teknologi dalam keterjangkauan pasar ke luar 

kawasan  

 Kualitas usaha yang produktif 

Smart 

Mobility 
 Aksesibilitas teknologi 

 Infrastruktur mobilitas yang memadai 

 Kemudahan aksesibiltas dan sirkulasi 

Smart 

Environment 
 Pengelolaan limbah berbasis teknologi dalam produktivitas 

terhadap lingkungan 

 Kondisi lingkungan yang sehat dan tertata  

Smart People  Penggunaan teknologi oleh masyarakat 

 Masyarakat yang terberdayakan dan memperdayakan 

 Terdapat komunitas yang aktif 

 Budaya internal yang dipertahankan 

 Masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas 

 Partisipasi masyarakat yang kreatif dan inovatif untuk 

kepentingan kampung 

Smart Living  Infrastruktur yang tersedia  

 Wisata kampung 

 jaringan internet pada kawasan kampung 

 kawasan yang aman  

Smart 

Government 
 Pelayanan yang terintegrasi dan berteknologi 

 Dukungan dari pengurus kampung  
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4.3. Analisa Eksplorasi Kriteria Smart Kampung Kota Surabaya 

Untuk dapat mengeksplorasi dan menentukan kriteria smart 

kampung Kota Surabaya, maka digunakan analisa deskriptif 

kualitatif dengan metode validasi triangulasi dari 3 sumber, yaitu 

hasil output sasaran 1 berupa potensi kriteria smart kampung, 

tanggapan stakeholder yang terpilih hasil dari purposive sampling 

dan teori smart city dari Boyd Cohen. Stakeholder yang terpilih 

terdiri dari akademisi dan pengambil kebijakan. Untuk pengambil 

kebijakan yaitu dari Bappeko Surabaya seksi Sarana dan Prasaran 

Wilayah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota 

Surabaya seksi Pembangunan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. Kemudian untuk akademisi yang mewakili adalah 

Bapak Johan Silas selaku Profesor dari jurusan Arsitektur ITS. 

Pencarian data dari stakeholder tersebut dilakukan melalui pengisian 

kuisioner tanggapan atas potensi smart kampung yang telah 

diperoleh pada analisa sebelumnya. Dan untuk teori smart city 

diambil dari teori Boyd Cohen yang merupakan teori pengembangan 

konsep smart city (Cohen dalam Sutriadi, 2017). 

Berdasarkan tiga sumber data tersebut kemudian dilakukan 

komparasi yang dapat menghasilkan rumusan kriteria smart 

kampung. Hasil dari metode triangulasi tersebut dapat dilihat pada 

tabel IV.19. 
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Tabel IV.19 Triangulasi Kriteria Smart Kampung 
Dimensi 

Smart 

city 

Potensi Kriteria 

smart kampung 

(Output sasaran 1) 

Tanggapan Akademisi Tanggapan Pengambil Kebijakan Teori Boyd 

Cohen 

Rumusan Kriteria 

Bappeko Dinas Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

Smart 

Economy 
 Terdapat usaha 

yang berkelanjutan 

dan terkoordinir 

dalam 

meningkatkan 

kualitas produksi 

 Penggunaan 

teknologi dalam 

keterjangkauan 

pasar ke luar 

kawasan  

 Kualitas  usaha 

yang produktif 

- Kampung yang sudah melek internet dalam 

pemasaran/marketingnya dan 

memanfaatkan fasilitas kota seperti 

pahlawan ekonomi, pemuda ekonomi 

(perannya dalam mendorong perekonomian 

kampung), serta sentra-sentra yang 

disediakan pemerintah  

- Adanya pelebaran ekonomi (menghasilkan 

usaha baru) 

- Bisa menghasilkan 

entrepeneur baru, 

produktivitasnya sudah 

bagus, dipasarkan keluar 

(tidak hanya dipasarkan 

dalam skala kampung, tapi 

juga dalam skala kota, 

provinsi atau nasional) 

- Penggunaan internet 

dalam pemasaran 

- Dapat menyerap tenaga 

kerja dari dalam kamung 

- Dapat menciptakan usaha 

sendiri 

Penggunaan 

teknologi, 

koordinasi yang 

baik, serta metode 

yang 

berkelanjutan 

dalam 

menghasilkan 

produk yang 

lebih berkualitas 
dan bernilai 

ekonomi. Perlu 

juga ditambah 

dengan 

optimalisasi 

pemanfaatan dan 

peran serta SDM 
yang ada di 

kampung dalam 

kegiatan ekonomi 

Koneksi Lokal 

dan Global 

Kegiatan ekonomi 

rumah tangga 

berbasis teknologi 

(internet) demi 

menunjang kualitas 

produksi 

Inovasi dan 

Entrepeneurship 

Peran SDM dalam 

menunjang 

produktivitas usaha 

berkelanjutan 

Produktivitas 

Smart 

Mobility 
 Aksesibilitas 

teknologi 

 Infrastruktur 

mobilitas yang 

memadai 

 Kemudahan 

aksesibiltas dan 

sirkulasi 

- Dalam kampung mudah akses, aman dan 

tertib, jika ada ketentuan atau batasan harus 

ditaati, seperti harus turun, jadi ketaatan 

terhadap smart mobility dijalankan (part 

of smart mobility) tidak berarti harus punya 

peraturan atau batasan-batasan, yang penting 

mobilitasnya aksesibilitasnya lancar, 

aman, tertib, nyaman dan tidak 

- Fasilitas diletakkan pada 

lapisan paling kecil 

(kelurahan/kampung) 

sehingga masyarakay 

mampu menjangkau 

fasilitas teknologi 

(internet) dengan mudah 

- Aksesibilitas jalan yang 

Kemudahan 

aksesibilitas 
mendukung 

mobilitas yang 

lancar sehingga 

meningkatkan 

dimensi smart city 

dalam kampung. 

Transportasi yang 

efisien 

aksesibilitas 

teknologi dan 

mobilitas pada 

kawasan yang 

efisien 

Aksesibilitas 
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tergantung dari energi, artinya tidak harus 

menggunakan kendaraan untuk menjangkau 

fasilitas yang ada (jalan kaki atau sepeda) 

memadai (seperti jalan 

yang terpaving baik) dan 

kelancaran sirkulasi 

jalan juga mendukung 

 

Kemudahan 

aksesibilitas 
mencakup sarana 

prasarana yang 

mendukung seperti 

kondisi jalan dan 

akses kendaraan 

umum yang mudah 

di jangkau 

Infrastruktur 

teknologi 

Smart 

Environ

ment 

 Pengelolaan limbah 

berbasis teknologi 

dalam produktivitas 

terhadap 

lingkungan 

 Kondisi lingkungan 

yang sehat dan 

tertata  

- Terdapat pengelolaan limbah dan sampah 

yang berkelanjutan, berteknologi dan 

termanajemen. Pengelolaan yang hasilnya 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, 

seperti hasil dari pengelolaan limbah air yang 

tidak hanya digunakan untuk menyiram 

tanaman, mencuci, tapi juga digunakan untuk 

hal yang lebih produktiv seperti  ternak ikan 

(yang juga digunakan untuk mengecek 

kualitas air yang dihasilkan) dan sebagai 

bentuk inovasi dari hasil pengelolaan air 

limbah.  

- adanya bank sampah juga sebagai inovasi 

pengelolaan sampah hingga memiliki 

pos/gedung sendiri 

- terdapat tanaman yang dapat 

dimanfaatkan untuk usaha masyarakatnya  

- ada tiga kalau smart environment , satu 

tindakannya itu tidak menjadi beban, 
artinya sampahnya tidak dibuang seenaknya, 

limbahnya tidak dibuang seenaknya, yang 

kedua bagaimana memanage limbah, 

seperti ada bank sampah, bagaiman 

performanya,  jadi yang kedua how to 

manage, yang ketiga tindakan-tindakan 

apa yang dilakukan untuk memperkaya 

lingkungannya, salah satunya mungkin 

dengan urban farming, kalau tiga ini 

dijalankan dengan inovasi itu jadi smart 

environment, jadi tidak merusak bahkan ikut 

mensuply lingkungan, termasuk biasanya 

- Kampung yang dapat 

mengurangi polusi 

- Kondisi lingkungan 

kampung (kebersihan, 

tanaman, dll) yang dapat 

menjadi daya tarik 
kampung 

- Terdapat pengelolaann 

limbah secara terpadu 
(ipal komunal) 

- Pengelolaan sampah 
melalui kader lingkungan 

- Lingkungan bebas 

sampah dan limbah yang 

terkelola dengan baik, 

sehingga masyarakatnya 

bisa lebih sehat dan 

lingkungannya lebih 

terjaga 

Pengelolaan 

limbah berbasis 

teknologi dan 

pentingnya 

masyarakat bebas 

BABS (Open 

Defecation 

Free/ODF) 
(masyarkat 

berperilaku hidup 

sehat) merupakan 

tolak ukur penting 

dalam mendukung 

smart environment 

sebuah kampung 

Bangunan cerdas Kualitas lingkungan 

yang  tertata 

Manajemen 

Sumberdaya 

Teknologi dalam 

pengelolaan limbah 

dan lingkungan 

yang berkelanjutan 
Perencanaan 

Berkelanjutan 
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mengurangi gas dengan sepeda motor tidak 

dijalankan (mengurangi polusi udara) 

Smart 

People 
 Penggunaan 

teknologi oleh 

masyarakat 

 Masyarakat yang 

terberdayakan dan 

memperdayakan 

 Terdapat komunitas 

yang aktif 

 Budaya internal 

yang dipertahankan 

 Masyarakat mampu 

memanfaatkan 

fasilitas 

 Partisipasi 

masyarakat yang 

kreatif dan inovatif 

untuk kepentingan 

kampung 

- Masyrakat yang sudah mampu 

menggunakan teknologi (seperti handphone 

sehingga bisa menggunakan fasilitas 

internet) 

- Melalui teknologi internet itu bisa 

terkoneksi pada sistem yang besar (dapat 

terkoneksi dengan siapa saja dan cepat 

memperoleh informasi) 

- Sudah mampu menggunakan fasilitas 

(online) yang disediakan onleh kota, 
seperti daftar puskesmas online, bayar pbb 

online 

- Masyarakat yang mau berkembang dan 

mau beradaptasi dengan perkembangan 

jaman seperti mau belajar internet melalui 

fasilitas BLC (Broadbans learning center 

yang terdapat instrukturnya dan gratis) yang 

disediakan oleh kota, jika smart city tidak 

citynya saja yang smart tapi juga 

merembes ke kampungnya juga 

- Peran pemuda yang dilibatkan dan mau 

terlibat dengan apa yang terjadi saat ini 

(seperti pada pahlwan ekonomi) dan peran 

pemuda dalam komunitas, seperti ada 

karang taruna, karang taruna itu memberi apa 

ke kampungnya, sejauh mana mereka 

terlibat dan dilibatkan 

- Masyarakat yang inovatif, tidak mengikuti 

sesuatu yang baku (pada bidang ekonomi, 

lingkungan, dll, juga budaya) seperti ada 

bekupon buku, pemerintah membantu 

jambangan karena jambanagan memiliki 

tingkat inovasi yang tinggi, yang harus 

dikemukaan itu adalah inovasi, yang 

ditempat lain tidak ada tapi di dia ada 

- Budaya masyarakat yang guyub 

- Masyarakat yang mampu memperdayakan 

dan kesadaran diri masing-masing 

- Masyarakat yang 

antusias dan mampu 

memanfaatkan fasilitas 

yang disediakan oleh 

pemerintah Kota Surabaya 

(seperti BLC, event, bazar) 

untuk menunjang 

peningkatan kualitas 

individu, ekonomi, 

pengerahuan, dan lain 

sebagainya serta diikuti 

dengan kesadaran dan 

pengetahuan masing-

masing individu 

- Masyarakat yang 

berpartisipasi dalam 

perkembangan kampung 
(seperti merawat tanaman, 

dll) 

- Terdapat pemberdayaan 

masyarakat melalui 

pelatihan  

- Masyarakat yang juga 

memperdayakan 

lingkungannya (warga 

kampungnya) seperti 

menjaga lingkngan, 

memperdayakan 

masyarakat yang tidak 

memiliki pekerjaan  

- Terdapat komunitas juga 

berpengaruh untuk 

bertukaran informasi 
yang lebih mudah dan 

cepat melalui kegiatan 

internal kampung (seperti 

arisan) 

Penggunaan 

teknologi yang 

modern mendukung 

komunikasi yang 

global dan 

menciptakan 

masyarakat 

kampung yang 

cerdas merupakan 

ciri smart city 

Pendidikan Komunitas 

masyarakat yang 

partisipatif dan 

inovatif dalam 

peningkatan SDM  Kreativitas 

Masyarakat yang 

terbuka 

Pengaplikasian 

teknologi dan 

pemanfaatann 

fasilitas oleh 

masyarakat 
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Sumber : Hasil Analisa, 2018 

 

 

Smart 

Living 
 Infrastruktur yang 

tersedia  

 Wisata kampung 

 jaringan internet 

pada kawasan 

kampung 

 kawasan yang aman  

- Kampung yang tersistem besar untuk 

memudahkan informasi (seperti punya wa 

grup kampung), informasi bisa cepat 

diterima melalui sistem tersebut 

- Kampung yang terhubung juga dengan 

sistem kota (seperti sistem 112, daftar 

puskesmas online) yang sudah masuk ke 

kampung dan mampu diaplikasikan serta 

dimanfaatan masyarakatnya 

- Penggunaan teknologi untuk 

memudahkan keamana dan kenyamanan 

tinggal (seperti cctv, wa, bisa saling 

memberi informasi) tidak lagi harus jaga 

keliling seperti dulu 

- Terdapat budaya yang 

menjadi daya tarik 

(wisata berbasis ciri khas 

dan karakteristik 

kampung) 

- Infarstruktur yang 

memadai dan didukung 

dengan aksesibilitas 
menjangkaunya yang baik 

- Fasilitas yang lengkap 
(sekolah, peribadatan, 

kantor kelurahan, tamana, 

dll) 

- Saluran atau sanitasi 

yang lancar 

- Lingkungan yang 

nyaman 

- Terdapat kemudahan 

internet pada public space  

- Lingkungan yang aman 

dan terdapat pemantauan 

untuk keamanan dan 

kenyamanan lingkungan 

Kenyamanan dan 

keamanan yang 

dirasakan 

masyarakat 

kampung meliputi 

kelengkapan dan 

kelancaran 

infrastruktur yang 

ada (air, listrik, dan 

jaringan 

komunikasi) 

memudahkan 

aktifitas dan 

meningkatkan 

ekonomi serta 

mencirikan 

kawasan smart citu 

Budaya dan well-

being 

Kawasan yang 

berdaya tarik, 

berteknologi dan 

terintegrasi  

Keamanan infrastruktur yang 

memadai dan 

penggunaan 

teknologi demi 

keamanan dan 

kenyamanan 

lingkungan 

Kesehatan 

Smart 

Governm

ent 

 Pelayanan yang 

terintegrasi dan 

berteknologi 

 Dukungan dari 

pengurus kampung  

- Adanya teknologi untuk memudahkan 

komunikasi antar pengurus kampung 
(seperti grup wa RT RW Kelurahan) 

- Mudahnya akses online (tidak ada 

kesulitan) yang disediakan pihak kelurahan 

jika masyarakatnya mengakses pelayanan 

online tersebut 

- Pelayanan publik 

berbasis IT (seperti daftar 

ke puskesmas online) 

- Pelayanan masyarakat 

yan terkoordinir dari 

lapisan atas hingga bawah 

(tingkat kampung, RW/RT) 

 

Koordinasi yang 

baik antar 

pengurus 

kampung dan 

pelayanan yang 

mudah dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

masyarakat 

mencirikan smart 

government pada 

sebuah kampung 

dan mendukung ciri 

smaty city 

Pelayanan Online Infrastruktur 

pelayanan 

berteknologi  Infrastruktur 

Pemerintah yang 

terbuka 

Pelayanan publik 

yang terkoordinasi 

dan mendukung 

perkembangan 

kampung 
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setelah dilakukan analisa triangulasi berdasarkan 3 sumber 

data, kemudian dihasilkan 11 kriteria kampung cerdas yang terbagi 

dalam 6 dimensinya. Berikut penjabaran dari hasil rumusan kriteria 

yang diperoleh : 

1. Smart economy : 

a. Kegiatan ekonomi rumah tangga berbasis teknologi 

(internet) demi menunjang kualitas produksi.  

Pada sebuah kampung kegiatan ekonomi yang terjadi 

berupa sektor informal. Dimana sektor informal ini dapat 

berupa industri rumah tangga atau UKM. Untuk 

meningkatkan kualitas dan kemajuan usaha tersebut dapat 

dilakukan dengan bantuan internet. Teknologi internet 

berperan dalam meningkatkan keterjangkauan pemasaran 

dan mempermudah koordinasi usaha pada kampung 

tersebut. Dalam hal ini koneksi secara lokal (dalam 

kampung) dan global (luar kawasan kampung) diperlukan.  

b. Peran SDM dalam menunjang produktivitas usaha 

berkelanjutan. 

Dalam menjalankan sebuah usaha peran SDM 

tentunya diperlukan. Dalam hal ini peran SDM yang 

diperlukan adalah mampu beradaptasi dengan 

perkembangan era pada bidang ekonomi. Seperti mampu 

menciptakan keberlanjutan dari usaha yang dijalankan. 

Selain itu, juga mampu berinovasi dalam menciptakan 

usaha baru yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan 

sekitarnya, seperti penyerapan tenaga kerja dan menularkan 

usaha yang dijalankan ke daerah sekitar. Sehingga tingkat 

produktivitas usaha tersebut dapat terlihat.  

2. Smart Mobility 

a. Aksesibilitas teknologi dan mobilitas pada kawasan yang 

efisien. 

Di dalam sebuah kampung diperlukan kemudaha 

dalam menjangkau sebuah tempat atau fasilitas tertentu. 

Hal ini didukung dengan lokasi fasilitas yang terjangkau, 
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dan mobilitas pada kawasan kampung yang lancar. Untuk 

mendukung mobilitas yang lancar dibutuhkan kondisi jalan 

yang memadai, sarana pendukung transportasi seperti 

penerangan jalan dan peraturan terkait transportasi. Selain 

itu, untuk mendukung smart mobility juga dengan adanya 

aksesibilitas dan infrastruktur teknologi yang mudah. 

Seperti kemudahan dalam mengakses internet pada 

kawasan kampung. 

3. Smart Environment 

a. Kualitas lingkungan yang tertata 

Salah satu kriteria smart environment adalah kualitas 

lingkungan yang tertata, dimana lingkungan yang dimaksud 

adalah lingkungan permukiman atau kampungnya. 

Lingkungan tersebut dapat terdiri dari tatanan dan kondisi 

bangunan rumahnya, kebersihan dan kesehatan lingkungan 

sekitar, serta terhindarnya dari polusi air, udara maupun 

tanah.  

b. Teknologi dalam pengelolaan limbah dan lingkungan yang 

berkelanjutan 

Selain lingkungan yang tertata, terdapatnya 

pengelolaan limbah (cair dan padat) berteknologi juga 

diperlukan. Pengelolaan limbah cair adalah limbah air 

rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

lain serta pemanfaatan limbah padat seperti limbah sampah 

maupun benda padat lainnya. Dalam pengelolaan tersebut 

juga dapat melibatkan teknologi di dalamnya untuk 

memudahkan proses pengeleolaan. Selain itu, pemanfaatan 

sumber daya yang ada di dalam kampung juga mendukung 

adanya smart environment. 

4. Smart People 

a. Komunitas masyarakat yang partisipatif dan inovatif dalam 

peningkatan SDM  

Dalam mendukung smart kampung, diperlukan peran 

dari sumber daya manusia dari kampung tersebut. Sumber 
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daya yang diperlukan adalah masyarakat yang mampu 

meningkatkan kualitasnya dengan diperdayakan maupun 

memperdayakan lingkungan sekitarnya. Selain secara 

individu, komunitas atau kelompok masyarakat dalam 

sebuah kampung juga berpengaruh terhadap kemajuan 

kampung, sehingga diperlukan masyarakat yang 

berpendidikan, kreatif, inovatif serta partisipatif. Selain itu, 

hubungan antar indvidu di dalam lingkungan kampung dan 

mampunya masyarakat mempertahankan budaya yang ada 

juga dapat menudukung terciptanya smart people. 

b. Pengaplikasian teknologi dan pemanfaatann fasilitas oleh 

masyarakat 

Smart people berarti masyarakat yang cerdas, sehingga 

dalam menciptakan hal tersebut, masyarakat kampung 

harus cerdas. Dalam hal ini diperlukan masyarakat yang 

terbuka terhadap kemajuan teknologi. Masyarakat yang 

mampu menggunakan teknologi serta memanfaatan 

fasilitas yang disediakan dapat menunjukkan bahwa smart 

people telah diterapkan pada sebuah kampung. 

5. Smart Living 

a. Kawasan yang berdaya tarik, berteknologi dan terintegrasi  

Untuk mendukung smart living dibutuhkan kawasan 

kampung yang memiliki daya tarik tersendiri. Daya tarik 

ini dapat berupa kegiatan wisata maupun keunikan dari 

kampung tersebut. Selain itu, dapat juga didukung dengan 

kawasan kampung yang berteknologi seperti adanya 

jaringan internet serta terdapat integrasi komunikasi dalam 

memudahkan koordinasi kampung. 

b. Infrastruktur yang memadai dan penggunaan teknologi 

demi keamanan dan kenyamanan lingkungan 

Dalam sebuah kampung, untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakatnya dibutuh infrastruktur yang lengkap dan 

memadai agar terciptanya kenyamanan. Selain 

kenyamanan, kawasan kampung yang aman juga 
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diperlukan untuk menunjang smart living. Dalam 

menciptakan kenyamana dan keamanan tersebut, dapat 

melibatkan peran teknologi di dalamnya. 

6. Smart Government  

a.  Infrastruktur pelayanan berteknologi  

Smart government yang dimaksud dalam smart 

kampung adalah pemerintah dalam tingkat kampung 

tersebut (RT/RW) dan/atau hingga tingkat kecamatan. 

Dalam menciptakan smart government¸dibutuhkan 

pelayanan yang sudah berteknologi seperti pelayanan via 

online serta didukung dengan adanya fasilitas yang 

berteknologi, seperti infrastruktur digital.  

b. Pelayanan publik yang terkoordinasi dan mendukung 

perkembangan kampung 

Dalam mengembangkan sebuah kampung, peran 

pemrintah dalam tingkat kampung juga diperlukan. 

Kepedulian pemerintah yang tinggi terhadap kampung 

yang dinaungi akan mempengaruhi kemajuan kampung 

tersebut. Sehingga dibutuhkan pemerintah yang terbuka 

terhadap kampungnya serta integrasi pelayanan antar 

pemerintah untuk kepentingan kampung dan 

masyarakatnya. 

Kemudian untuk memudahkan visualisasi hasil rumusan 

kriteria diatas, berikut diberikan skema rumusan kriteria smart 

kampung Kota Surabaya : 
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Gambar IV.11 Skema rumusan kriteria smart kampung Kota Surabaya 

Sumber : Hasil Analisa, 2018 
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”Halaman ini sengaja dikosongkan”
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4.4. Analisa Karakterisasi Kampung Kota Surabaya 

Berdasarkan Kriteria Smart Kampung  

Dalam analisa karakterisasi Kampung Genteng dan 

Kampung  Jambangan ini dilakukan  melalui perhitungan koding 

content analysis berdasarkan jumlah responden yang mendukung 

variabel penelitian, yang kemudian dipresentasikan. Untuk nilai 

variabel yang menjadi nilai input pada sasaran ini diperoleh melalui 

perhitungan distribusi frekuensi. Distribusi tersebut berdasarkan 

jumlah responden yang mendukung terkait variabel penelitian dan 

dipresentasekan. Melalui nilai presentase tersebut kemudian 

dimasukkan ke web smartkampung.com, dan diolah yang kemudian 

akan menghasilkan nilai pada setiap dimensinya. Nilai tersebut juga 

sebagai visualisasi karakteristik per kampung melalui jaring laba-

laba dimensi smart kampung. Berikut tabel perhitungan distribusi 

frekuensi per variabel yang menjadi nilai input ke web 

smartkampung.com. 
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Tabel IV.20 Frekuensi Smart Kampung pada Kampung Genteng 

Dimensi Konsep 

Smart City 

Kriteria Smart 

Kampung 

Indikator 

Smart 

Kampung 

Variabel Penelitian  Frekuensi  
Distribusi 

Frekuensi 

Smart Economy 

 

a. Kegiatan ekonomi 

rumah tangga 

berbasis teknologi 

(internet) demi 

menunjang kualitas 

produksi 

b. Peran SDM dalam 

menunjang 

produktivitas usaha 

berkelanjutan 

Kondisi usaha 

ekonomi rumah 

tangga 

Usaha yang terkoordinir 2 6,6% 

Peluang terhadap usaha 

baru 
8 26,6% 

Kemampuan adaptasi 12 40% 

Kualitas usaha yang 

produktif 
8 26,6% 

Internet pada 

usaha ekonomi 

 

Keterjangkauan pasar 14 46,6% 

Penggunaan Internet 

terhadap usaha 
16 53,3% 

Kegiatan Eksternal 6 20% 

Smart Mobility 

Aksesibilitas teknologi 

dan mobilitas pada 

kawasan yang efisien 

Keterjangkauan 

teknologi 

Aksesibilitas teknologi 
`16 53,3% 

Ketersediaan 

infrastruktur 

dan sistem 

Aksesibilitas 

 

Kondisi jalan 15 50% 

Sarana pendukung 

trasnportasi 
19 63,3% 

Kemudahan menjangkau 

sarana prasarana 
10 33,3% 

Peraturan terkait 

trasportasi 
26 86,6% 

Smart a. Kualitas lingkungan Kondisi sistem Pengelolaan daur ulang 26 86,6% 
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Environment 

 

yang  tertata 

b. Teknologi dalam 

pengelolaan limbah 

dan lingkungan yang 

berkelanjutan 

pengelolaan Pengelolaan berbasis 

teknologi 
11 36,6% 

Produktivitas terhadap 

lingkungan  
20 66,6% 

sumber daya yang 

berkelanjutan 
2 6,6% 

Kualitas 

lingkungan 

Tatanan bangunan 16 53,3% 

Kondisi lingkungan 5 16,6% 

Polusi 23 76,6% 

Kondisi bangunan rumah 21 70% 

Kesehatan Masyarakat 24 80% 

Smart People 

a. Komunitas 

masyarakat yang 

partisipatif dan 

inovatif dalam 

peningkatan SDM 

b. Pengaplikasian 

teknologi dan 

pemanfaatann 

fasilitas oleh 

masyarakat 

Masyarakat 

dengan 

teknologi 

Penggunaan teknologi 

oleh masyarakat 

30 

100% 

Antusias 

masyarakat 

Pemberdayaan 

masyarakat 
18 60% 

Respon masyarakat yang 

mengikuti berbagai 

program pemberdayaan 

9 30% 

Masyarakat yang mampu 

memperdayakan 
4 13,3% 

Komunitas masyarakat 17 56,6% 

Kemampuan 

dalam 

Masih mempertahankan 

budaya setempat 
9 30% 
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kehidupan 

secara 

berkelanjutan 

Kondisi sosial antar 

warga 
30 100% 

Kegiatan internal warga 25 83,3% 

Pendidikan masyarakat 30 100% 

Pemanfaatan fasilitas 

oleh masyarakat 
5 16,6% 

Kondisi sosial 

masyarakat 

Masyrakat yang kreatif 

dan inovatif 
15 50% 

Keindahan fisik 7 23,3% 

inisiatif keamanan dari 

masyarakat 
26 86,6% 

Dukungan masyarakat 

dalam tanggap bencana 
8 26,6% 

Smart Living 

Kawasan yang berdaya 

tarik, berteknologi dan 

memiliki infrastruktur 

yang memadai demi 

menciptakan keamanan 

dan kenyamanan 

lingkungan 

Kelengkapan 

dan kondisi 

infrastruktur 

Infrastruktur yang 

terdapat pada kampung 29 96,6% 

Daya Tarik 

wisata 

Kondisi kegiatan wisata 
10 33,3% 

Penggunaan 

jaringan 

internet 

jaringan internet pada 

kawasan lingkungan atau 

umum 

14 46,6% 

Lingkungan 

aman  

Kawasan yang terbebas 

dari ancaman 

kriminalitas 

23 76,6% 
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Fasilitas siaga bencana 8 26,6% 

Tidak terdapat bencana 

yang berdampak besar 
27 90% 

Smart 

Government 

a. Infrastruktur 

pelayanan 

berteknologi 

b. Pelayanan publik 

yang terkoordinasi 

dan mendukung 

perkembangan 

kampung 

Pelayanan 

masyarakat 

berbasis 

teknologi 

pelayanan via online 20 66,6% 

Integrasi Pelayan 8 26,6% 

Infrastruktur digital 10 33,3% 

Aparatur 

kampung yang 

berkembang 

Kepedulian atau 

penyelesaian masalah 
27 90% 

Kebijakan strategis 6 20% 

Sosialisasi untuk 

aparatur 
30 100% 

Sumber : Hasil Analisa, 2018 
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Tabel IV.21 Frekuensi Smart Kampung pada Kampung Jambangan 
Dimensi 

Konsep 

Smart 

City 

Kriteria Smart 

Kampung 

Indikator 

Smart 

Kampung 

Variabel Penelitian  Frekuensi  
Distribusi 

Frekuensi 

Smart 

Economy 

 

a. Kegiatan ekonomi 

rumah tangga 

berbasis teknologi 

(internet) demi 

menunjang kualitas 

produksi 

b. Peran SDM dalam 

menunjang 

produktivitas usaha 

berkelanjutan 

Kondisi 

usaha 

ekonomi 

rumah 

tangga 

Usaha yang terkoordinir 7 23,3% 

Peluang terhadap usaha 

baru 
13 43,3% 

Kemampuan adaptasi 21 70% 

Kualitas usaha yang 

produktif 
16 53,3% 

Internet 

pada usaha 

ekonomi 

 

Keterjangkauan pasar 23 76,6% 

Penggunaan Internet 

terhadap usaha 
12 40% 

Kegiatan Eksternal 2 6,6% 

Smart 

Mobility 

Aksesibilitas teknologi 

dan mobilitas pada 

kawasan yang efisien 

Keterjangka

uan 

teknologi 

Aksesibilitas teknologi 

`14 46,6% 

Ketersediaa

n 

infrastruktur 

dan 

sistem 

Kondisi jalan 25 83,3% 

Sarana pendukung 

trasnportasi 
16 53,3% 

Kemudahan menjangkau 

sarana prasarana 
18 60% 
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Aksesibilita

s 

Peraturan terkait 

trasportasi 
6 20% 

Smart 

Environm

ent 

 

a. Kualitas lingkungan 

yang  tertata 

b. Teknologi dalam 

pengelolaan limbah 

dan lingkungan 

yang berkelanjutan 

Kondisi 

sistem 

pengelolaan 

Pengelolaan daur ulang 25 83,3% 

Pengelolaan berbasis 

teknologi 
11 36,6% 

Produktivitas terhadap 

lingkungan  
17 56,6% 

sumber daya yang 

berkelanjutan 
17 56,6% 

Kualitas 

lingkungan 

Tatanan bangunan 19 63,3% 

Kondisi lingkungan 6 20% 

Polusi 27 90% 

Kondisi bangunan rumah 22 73,3% 

Kesehatan Masyarakat 27 90% 

Smart 

People 

c. Komunitas 

masyarakat yang 

partisipatif dan 

inovatif dalam 

peningkatan SDM 

d. Pengaplikasian 

teknologi dan 

pemanfaatann 

fasilitas oleh 

masyarakat 

Masyarakat 

dengan 

teknologi 

Penggunaan teknologi 

oleh masyarakat 

30 

100% 

Antusias 

masyarakat 

Pemberdayaan 

masyarakat 
24 80% 

Respon masyarakat yang 

mengikuti berbagai 

program pemberdayaan 

14 46,6% 

Masyarakat yang mampu 

memperdayakan 
3 10% 
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Komunitas masyarakat 15 50% 

Kemampuan 

dalam 

kehidupan 

secara 

berkelanjuta

n 

Masih mempertahankan 

budaya setempat 
8 26,6% 

Kondisi sosial antar 

warga 
27 90% 

Kegiatan internal warga 25 83,3% 

Pendidikan masyarakat 30 100% 

Pemanfaatan fasilitas 

oleh masyarakat 
14 46,6% 

Kondisi 

sosial 

masyarakat 

Masyrakat yang kreatif 

dan inovatif 
20 66,6% 

Keindahan fisik 15 50% 

inisiatif keamanan dari 

masyarakat 
23 76,6% 

Dukungan masyarakat 

dalam tanggap bencana 
6 20% 

Smart 

Living 

Kawasan yang berdaya 

tarik, berteknologi dan 

memiliki infrastruktur 

yang memadai demi 

menciptakan keamanan 

dan kenyamanan 

lingkungan 

Kelengkapa

n dan 

kondisi 

infrastruktur 

Infrastruktur yang 

terdapat pada kampung 
30 100% 

Daya Tarik 

wisata 

Kondisi kegiatan wisata 
24 80% 

Penggunaan 

jaringan 

jaringan internet pada 

kawasan lingkungan atau 
11 36,6% 
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internet umum 

Lingkungan 

aman  

Kawasan yang terbebas 

dari ancaman 

kriminalitas 

19 63,3% 

Fasilitas siaga bencana 12 40% 

Tidak terdapat bencana 

yang berdampak besar 
26 86,6% 

Smart 

Governme

nt 

c. Infrastruktur 

pelayanan 

berteknologi 

d. Pelayanan publik 

yang terkoordinasi 

dan mendukung 

perkembangan 

kampung 

Pelayanan 

masyarakat 

berbasis 

teknologi 

pelayanan via online 11 36,6% 

Integrasi Pelayan 2 6,6% 

Infrastruktur digital 12 40% 

Aparatur 

kampung 

yang 

berkembang 

Kepedulian atau 

penyelesaian masalah 
28 93,3% 

Kebijakan strategis 6 20% 

Sosialisasi untuk 

aparatur 
20 66,6% 

Sumber : Hasil Analisa, 2018 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas, kemudian 

dilakukan input data untuk dimasukkan di web smartkampung.com. 

Dalam proses penginputan, yang dapat dimasukkan yaitu data 

variabel, indikator dan dimensi smart kampung. Web ini merupakan 

alat untuk membantu dalam memvisualisasikan hasil dari nilai per 

dimensi smart kampung. Sehingga melalui web ini akan diketahui 

bagaimana karakter dari kampung Genteng dan Jambangan 

berdasarkan nilai yang telah terinput. Berikut merupakan hasil dari 

smartkampung.com. 

 
Gambar IV.12 Karakteristik Kampung Genteng 

Sumber : smartkampung.com 
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  Gambar IV.13 Karakteristik Kampung Jambangan 

Sumber : smartkampung.com 

 
A. Kampung Genteng 

Berdasarkan hasil dari smartkampung.com diperoleh 

beberapa visualisasi untuk nilai karakteristik Kampung Genteng. 

Berikut gambaran dan penjabaran dari gambaran visualisasi 

tersebut. 
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Gambar IV.14 Jaring laba-laba Kampung Genteng 

Sumber : smartkampung.com 

 
Gambar IV.15 Diagram batang Prsentase Nilai Kampung Genteng 

Sumber : smartkampung.com 
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Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa karakteristik 

jaring laba-laba pada kampung Genteng lebih cenderung kepada 

smart living dengan nilai 61,8. Kondisi smart living pada kampung 

Genteng dengan nilai tersebut didukung dengan kelengkapan 

infrastruktur kampung seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, 

keagamaan dan lain sebagianya yang menjadi media interaksi sosial 

masyarakatnya serta dilengkapi dengan fasilitas berteknologi seperti 

cctv. Selain itu, juga di dukung dengan adanya kegiatan wisata 

kampung, kemudahan jaringan internet, bangunan rumah yang 

permanen dan tertata rapi, kampung yang terhias, lingkungan sehat, 

aman, nyaman, dan kelengkapan fasilitas siaga bencana. Kemudian 

untuk nilai terendah kampung Genteng cenderung kepada smart 

economy dengan nilai 31,6. Sehingga untuk urutan karakteristik pada 

kampung Genteng adalah smart living (61,8), smart mobillity (57,2), 

smart government (56,2), smart people (55,5), smart environment 

(55,0), dan smart economy (31,6). 

 
Gambar IV.16 Karakteristik Smart Economy Kampung Genteng 

Sumber : smartkampung.com 
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Untuk smart economy Kampung Genteng memiliki nilai 

tertinggi pada variabel penggunaan internet terhadap usaha, hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat peran internet pada Kampung Genteng  

yang mendukung keberadaan usaha yang dilakukan. Pada kampung 

Genteng peran internet digunakan dalam pemasaran hasil produk 

kampung. Sehingga variabel tersebut perlu tetap dipertahankan dan 

dikembangkan untuk keberlanjutan ekonomi pada Kampung 

Genteng. Selain itu juga harus diimbangi dengan perkembangan 

variabel smart economy lainnya. Melalui visualisasi diatas juga dapat 

diketahui urutan variabel untuk smart economy Kampung Genteng 

dari yang tertinggi adalah penggunaan internet terhadap usaha, 

keterjangkauan pasar, kemampuan adaptasi, kualitas usaha yang 

produktif, peluang terhadap baru, kegiatan eksternal dan usaha yang 

terkoordinir. Untuk nilai terendah pada smart economy terdapat pada 

variabel usaha yang terkoordinir, yaitu adanya grub UKM, hal ini 

menunjukkan bahwa  usaha yang dilakukan pada Kampung Genteng 

belum sepenuhnya terkoordinir. Sehingga perlu pengembangan dan 

peningkatan untuk variabel tersebut agar dapat memaksimalkan nilai 

dari smart economy Kampung Genteng. 
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Gambar IV.17 Karakteristik Smart Mobility Kampung Genteng 

Sumber : smartkampung.com 

Untuk smart mobility Kampung Genteng memiliki nilai 

tertinggi pada variabel peraturan terkait transportasi. Pada kampung 

Genteng peraturan transportasi yang diterapkan adalah terdapatnya 

peraturan mobilitas kendaraan demi kelancaraan sirkulasi dalam 

kampung. Sehingga variabel tersebut perlu tetap dipertahankan dan 

dikembangkan untuk keberlanjutan kelancaran mobilitas pada 

Kampung Genteng. Selain itu juga harus diimbangi dengan 

perkembangan variabel smart mobility lainnya. Melalui visualisasi 

diatas juga dapat diketahui urutan variabel untuk smart mobility 

Kampung Genteng dari yang tertinggi adalah peraturan terkait 

transportasi, sarana pendukung trasnportasi, aksesibilitas teknologi, 

kondisi jalan dan kemudahan menjangkau sarana dan prasarana. 

Untuk nilai terendah pada smart mobility terdapat pada variabel 

kemudahan menjangkau sarana prasarana, hal ini menunjukkan 
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bahwa kemudahan menjangkau sarana dan prasarana pada Kampung 

Genteng masih belum optimal. Sehingga perlu pengembangan dan 

peningkatan untuk variabel tersebut agar dapat memaksimalkan nilai 

dari smart mobility Kampung Genteng. 

 

 
Gambar IV.18 Karakteristik Smart Environment Kampung Genteng 

Sumber : smartkampung.com 

Untuk smart environment Kampung Genteng memiliki nilai 

tertinggi pada variabel pengelolaan daur ulang, hal ini menunjukkan 

bahwa pengelolaan daur ulang yang terdapat pada Kampung Genteng 

mendukung kualitas lingkungan kampung. Pada kampung Genteng 

pengelolaan daur ulang yang dilakukan adalah adanya bank sampah, 

komposter, pemanfaatan sampah menjadi hiasan, dan pengelolaan 

limbah terpadu. Sehingga variabel tersebut perlu tetap dipertahankan 

dan dikembangkan untuk peningkatan kualitas lingkungan pada 

Kampung Genteng. Selain itu juga harus diimbangi dengan 

perkembangan variabel smart environment lainnya. Melalui 
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visualisasi diatas juga dapat diketahui urutan variabel untuk smart 

environment Kampung Genteng dari yang tertinggi adalah 

pengelolaan daur ulang, kesehatan masyarakat, polusi, produktivitas 

terhadap lingkungan, kondusi bangunan rumah, tatanan bangunan, 

pengelolaan berbasis teknologi, kondisi lingkungan dan sumber daya 

yang berkelanjutan. Untuk nilai terendah pada smart environment 

terdapat pada variabel sumber daya yang berkelanjutan, hal ini 

menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan 

pada Kampung Genteng masih belum optimal. Sehingga perlu 

pengembangan dan peningkatan untuk variabel tersebut agar dapat 

memaksimalkan nilai dari smart environment Kampung Genteng. 

 
Gambar IV.19 Karakteristik Smart People Kampung Genteng 

Sumber : smartkampung.com 

Untuk smart people Kampung Genteng memiliki nilai 

tertinggi pada variabel penggunaan teknologi oleh masyarakat, 

kondisi sosial antar warga, dan pendidikan masyarakat. Pada 

kampung Genteng penggunaan teknologi diterapkan dengan adanya 

masyarakat yang menggunakan teknologi seperti smartphone, 



144 

 

 

 

komputer, dan lain sebagainya, dan masyarakat yang melek internet 

serta memanfaatkannya untuk pengembangan usaha dan keperluan 

lainnya. Untuk pendidikan masyarakat Kampung Genteng telah 

memempuh pendidikan wjaib 12 tahun, dan untuk kondisi sosial 

dibuktikan dengan tidak pernah terjadi konflik dan sosial warga yang 

kekeluargaan, gotong royong, rukun serta musyawarah. Sehingga 

variabel tersebut perlu tetap dipertahankan dan dikembangkan untuk 

peningkatan kualitas masyarakat pada Kampung Genteng. Selain itu 

juga harus diimbangi dengan perkembangan variabel smart people 

lainnya.  

Melalui visualisasi diatas juga dapat diketahui urutan 

variabel untuk smart people Kampung Genteng dari yang tertinggi 

adalah penggunaan teknologi oleh masyarakat, kondisi sosial antar 

warga,  pendidikan masyarakat, inisiatif keamana dari masyarakat, 

kegiatan internal warga, pemberdayaan masyarakat, komunitas 

masyarakat, masyarakat yang kreatif dan inovatif, respon masyarakat 

yang mengikuti berbagai program pemberdayaan, masih 

mempertahankan budaya setempat, dukungan masyarakat dalam 

tanggap bencana, keindahan fisik, pemanfaatan fasilitas oleh 

masyarakat dan masyarakat yang mampu memperdayakan. Untuk 

nilai terendah pada smart people terdapat pada variabel masyarakat 

yang mampu memperdayakan, yaitu masyarakat yang mampu 

mempengaruhi daerah sekitar ikut berkembang. Sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat yang mampu memperdayakan 

lingkungan sekitar pada Kampung Genteng masih belum optimal. 

Dan perlu pengembangan dan peningkatan untuk variabel tersebut 

agar dapat memaksimalkan nilai dari smart people Kampung 

Genteng. 
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Gambar IV.20 Karakteristik Smart Living Kampung Genteng 

Sumber : smartkampung.com 

Untuk smart living Kampung Genteng memiliki nilai 

tertinggi pada variabel infrastruktur yang terdapat pada kampung. 

Pada kampung Genteng kelengkaapan infrastruktur yang tersedia 

seperti adanya fasilitas keagamaan (wihara/klenteng, gereja, 

mushola, masjid), fasilitas pendidikan (Paud, TK, SD, SMP), fasilitas 

keamanan (poskamling, cctv), fasilitas kesehatan (puskesmas, 

posyandu), fasilitas kebudayaan (balai RW, joglo) dan fasilitas 

olahraga (lapangan) yang menjadi sebagai media interaksi sosial 

masyarakat kampungnya, serta kelancarana saluran air maupun 

listrik dalam kampung. Sehingga variabel tersebut perlu tetap 

dipertahankan dan dikembangkan untuk peningkatan kualitas 

kenyamanan dan keamanan pada Kampung Genteng. Selain itu juga 

harus diimbangi dengan perkembangan variabel smart living lainnya. 

Melalui visualisasi diatas juga dapat diketahui urutan variabel untuk 

smart living Kampung Genteng dari yang tertinggi adalah 

infrastruktur yang terdapat pada kampung, tidak terdapat bencana 

yang berdampak besar, kawasan yang terbebas dari ancaman 



146 

 

 

 

kriminalitas, jaringan internet pada kawasan lingkungan atau umum, 

kondisi kegiatan wisata dan fasilitas siaga bencana. Untuk nilai 

terendah pada smart living terdapat pada variabel fasilitas siaga 

bencana, fasilitas ini seperti hydran, tiitk kumpul dan fasilitas 112, 

hal ini menunjukkan bahwa fasilitas siaga bencana pada Kampung 

Genteng  masih belum optimal. Sehingga perlu pengembangan dan 

peningkatan untuk variabel tersebut agar dapat memaksimalkan nilai 

dari smart living  Kampung Genteng. 

 
Gambar IV.21 Karakteristik Smart Government Kampung Genteng 

Sumber : smartkampung.com 

Untuk smart government Kampung Genteng memiliki nilai 

tertinggi pada variabel sosialisasi untuk aparatur. Pada kampung 

Genteng sosialisasi ini dilakukan dengan terdaoatnya penyuluhan 

atau sosialisasi dari kelurahan ke kampung melalui perwakilan 

kampung serta informasi yang selalu tersampaikan ke warganya 

melalui aparatur kampung. hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi 

yang selama ini dilaksanakan untuk kepentingan kampung 
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mendukung kualitas pengurus Kampung Genteng. Sehingga variabel 

tersebut perlu tetap dipertahankan dan dikembangkan untuk 

peningkatan pelayanan dari pengurus kampung pada Kampung 

Genteng. Selain itu juga harus diimbangi dengan perkembangan 

variabel smart government lainnya. Melalui visualisasi diatas juga 

dapat diketahui urutan variabel untuk smart government Kampung 

Genteng dari yang tertinggi adalah sosialisasi untuk aparatur, 

kepedulian atau penyelesaian masalah, pelayanan via online, 

infrastruktur digital, integrasi pelayanan, dan kebijakan strategis. 

Untuk nilai terendah pada smart government terdapat pada variabel 

kebijakan strategis, dimana maksudnya adalah pengurus kampung 

yang pandai mengurus kampung, hal ini menunjukkan bahwa 

kebijakan yang diberikan pengurus kampung untuk Kampung 

Genteng  masih belum optimal. Sehingga perlu pengembangan dan 

peningkatan untuk variabel tersebut agar dapat memaksimalkan nilai 

dari smart government Kampung Genteng. 

 

B. Kampung Jambangan 

Berdasarkan hasil dari smartkampung.com diperoleh 

beberapa visualisasi untuk nilai karakteristik Kampung 

Jambangan. Berikut gambaran dan penjabaran dari gambaran 

visualisasi tersebut. 
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Gambar IV.22 Diagram batang Prsentase Nilai Kampung Jambangan 

Sumber : smartkampung.com 

 
Gambar IV.23 Diagram batang Prsentase Nilai Kampung Jambangan 

Sumber : smartkampung.com 
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Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa karakteristik 

jaring laba-laba pada kampung Jambangan lebih cenderung kepada 

smart living dengan nilai 67,8. Kondisi smart living pada kampung 

Genteng dengan nilai tersebut didukung dengan kelengkapan 

infrastruktur kampung seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, 

keagamaan dan lain sebagianya serta dilengkapi ruang publik yaitu 

Taman Jangkar. Selain itu, juga di dukung dengan adanya kegiatan 

wisata kampung, kemudahan jaringan internet, bangunan rumah 

yang permanen dan tertata rapi, kampung yang terhias, lingkungan 

sehat, aman, nyaman, dan kelengkapan fasilitas siaga bencana. 

Kemudian untuk nilai terendah kampung Genteng cenderung kepada 

smart government dengan nilai 44,0. Sehingga urutan karakteristik 

pada kampung Jambangan adalah smart living (67,8), smart 

environment (63,3), smart people (60,6), smart mobility (52,6), smart 

economy (44,7), dan smart government (44,0). 

 

 
Gambar IV.24 Karakteristik Smart Economy Kampung Jambangan 

Sumber : smartkampung.com 
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Untuk smart economy Kampung Jambangan memiliki nilai 

tertinggi pada variabel keterjangkauan pasar. Pada Kampung 

Jambangan penjualan produk kampung sudah mencapai keluar 

kawasan kampung seperti di Kota Surabaya, luar Kota Surabaya 

serta luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa keterjangkauan pasar 

untuk usaha yang dijalankan pada Kampung Jambangan sudah luas. 

Sehingga variabel tersebut perlu tetap dipertahankan dan 

dikembangkan untuk keberlanjutan ekonomi pada Kampung 

Jambangan. Selain itu juga harus diimbangi dengan perkembangan 

variabel smart economy lainnya. Melalui visualisasi diatas juga dapat 

diketahui urutan variabel untuk smart economy Kampung Jambangan 

dari yang tertinggi adalah keterjangkauan pasar, kemampuan 

adaptasi, kualitas usaha yang produktif, peluang terhadap baru, 

penggunaan internet terhadap usaha, usaha yang terkoordinir, dan 

kegiatan eksternal. Untuk nilai terendah pada smart economy 

terdapat pada variabel kegiatan eksternal, yaitu penyambutan 

wisatawan, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan eksternal yang 

dilakukan pada Kampung Jambangan untuk mempengaruhi 

perkembangan usahanya masih belum optimal. Sehingga perlu 

pengembangan dan peningkatan untuk variabel tersebut agar dapat 

memaksimalkan nilai dari smart economy pada Kampung 

Jambangan. 
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Gambar IV.25 Karakteristik Smart Mobility Kampung Jambangan 

Sumber : smartkampung.com 

Untuk smart mobility Kampung Jambangan memiliki nilai 

tertinggi pada kondisi jalan. Pada Kampung Jambangan, perkerasan 

jalannya sudah baik dan memadai sehingga mudah dilewati 

kendaraan dan terhias cat warna-warni. Hal ini menunjukkan bahwa 

kondisi jalan pada Kampung Jambangan mendukung kelancaran 

mobilitas dalam kampung. Sehingga variabel tersebut perlu tetap 

dipertahankan dan dikembangkan untuk keberlanjutan kelancaran 

mobilitas pada Kampung Jambangan. Selain itu juga harus diimbangi 

dengan perkembangan variabel smart mobility lainnya. Melalui 

visualisasi diatas juga dapat diketahui urutan variabel untuk smart 

mobility Kampung Jambangan dari yang tertinggi adalah kondisi 

jalan, kemudahan menjangkau sarana dan prasarana, sarana 

pendukung trasnportasi, aksesibilitas teknologi, dan peraturan terkait 
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transportasi. Untuk nilai terendah pada smart mobility terdapat pada 

variabel peraturan terkait transportasi, yaitu terdapatnya peraturan 

mobilitas kendaraan demi kelancaraan sirkulasi di dalam kampung, 

hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang terdapat pada Kampung 

Jambangan terkait kelancaran mobilitas masih belum optimal. 

Sehingga perlu pengembangan dan peningkatan untuk variabel 

tersebut agar dapat memaksimalkan nilai dari smart mobility 

Kampung Jambangan. 

 

 
Gambar IV.26 Karakteristik Smart Environment Kampung 

Jambangan 
Sumber : smartkampung.com 

Untuk smart environment Kampung Jambangan memiliki 

nilai tertinggi pada variabel polusi dan kesehatan masyarakat. Pada 

Kampung Jambangan tidak terdapat polusi air, udara maupun tanah, 

serta didukung dengan lingkungan yang sehat dan tanggap terhadap 

wabah penyakit dan terdapat fasilitas kesehatan langsung dari 
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puskesmas seperti posyandu dan lansia. Hal ini menunjukkan bahwa 

minimalnya polusi dan tingkat kesehatan masyarakat pada Kampung 

Jambangan mendukung kualitas lingkungan kampung. Sehingga 

variabel tersebut perlu tetap dipertahankan dan dikembangkan untuk 

peningkatan kualitas lingkungan pada Kampung Jambangan. Selain 

itu juga harus diimbangi dengan perkembangan variabel smart 

environment lainnya. Melalui visualisasi diatas juga dapat diketahui 

urutan variabel untuk smart environment Kampung Jambangan dari 

yang tertinggi adalah polusi, kesehatan masyarakat, pengelolaan daur 

ulang, kondusi bangunan rumah, tatanan bangunan, produktivitas 

terhadap lingkungan, sumber daya yang berkelanjutan, pengelolaan 

berbasis teknologi dan kondisi lingkungan. Untuk nilai terendah pada 

smart environment terdapat pada variabel kondisi lingkungan, yaitu 

lingkungan kampng yang bersih serta terdapat tanaman publik dan 

privat, hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan pada 

Kampung Jambangan masih belum optimal. Sehingga perlu 

pengembangan dan peningkatan untuk variabel tersebut agar dapat 

memaksimalkan nilai dari smart environment Kampung Jambangan. 
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Gambar IV.27 Karakteristik Smart People Kampung Jambangan 

Sumber : smartkampung.com 

Untuk smart people Kampung Jambangan memiliki nilai 

tertinggi pada variabel penggunaan teknologi oleh masyarakat, dan 

pendidikan masyarakat. Pada kampung Jambangan penggunaan 

teknologi diterapkan dengan adanya masyarakat yang menggunakan 

teknologi seperti smartphone, komputer, dan lain sebagainya, dan 

masyarakat yang melek internet serta memanfaatkannya untuk 

pengembangan usaha dan keperluan lainnya serta pendidikan 

masyarakat telah memempuh pendidikan wjaib 12 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat yang melek teknologi dan tingkat 

pendidikan masyarakat pada Kampung Jambangan mendukung 

tingkat kecerdasan SDM kampung. Sehingga variabel tersebut perlu 

tetap dipertahankan dan dikembangkan untuk peningkatan kualitas 

masyarakat pada Kampung Jambangan. Selain itu juga harus 

diimbangi dengan perkembangan variabel smart people lainnya.  

Melalui visualisasi diatas juga dapat diketahui urutan 

variabel untuk smart people Kampung Jambangan dari yang tertinggi 
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adalah penggunaan teknologi oleh masyarakat, pendidikan 

masyarakat, kondisi sosial antar warga, kegiatan internal warga, 

pemberdayaan masyarakat, inisiatif keamanan dari masyarakat, 

masyarakat yang kreatif dan inovatif, komunitas masyarakat, 

keindahan fisik, respon masyarakat yang mengikuti berbagai 

program pemberdayaan, pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat,  

masih mempertahankan budaya setempat, dukungan masyarakat 

dalam tanggap bencana, dan masyarakat yang mampu 

memperdayakan. Untuk nilai terendah pada smart people terdapat 

pada variabel masyarakat yang mampu memperdayakan, yaitu 

masyarakat yang mampu mempengaruhi daerah sekitar ikut 

berkembang, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mampu 

memperdayakan lingkungan sekitar pada Kampung Jambangan 

masih belum optimal. Sehingga perlu pengembangan dan 

peningkatan untuk variabel tersebut agar dapat memaksimalkan nilai 

dari smart people Kampung Jambangan. 

 
Gambar IV.28 Karakteristik Smart Living Kampung Jambangan 

Sumber : smartkampung.com 
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Untuk smart living Kampung Jambangan memiliki nilai 

tertinggi pada variabel infrastruktur yang terdapat pada kampung, 

Pada kampung Jambangan kelengkaapan infrastruktur yang tersedia 

seperti adanya fasilitas keagamaan (gereja, mushola, masjid), 

fasilitas pendidikan (Paud, TK, SD, MIN, SMP), fasilitas keamanan 

(poskamling, cctv), fasilitas kesehatan (puskesmas, posyandu), 

fasilitas kebudayaan (balai RW) serta didukung dengan adanya ruang 

publik yaitu Taman Jangkar. Hal ini menunjukkan bahwa 

infrastruktur yang tersedia pada Kampung Jambangan mendukung 

kenyamanan tempat tinggal masyarakatnya. Sehingga variabel 

tersebut perlu tetap dipertahankan dan dikembangkan untuk 

peningkatan kualitas kenyamanan dan keamanan pada Kampung 

Jambangan. Selain itu juga harus diimbangi dengan perkembangan 

variabel smart living lainnya. Melalui visualisasi diatas juga dapat 

diketahui urutan variabel untuk smart living Kampung Jambangan 

dari yang tertinggi adalah infrastruktur yang terdapat pada kampung, 

tidak terdapat bencana yang berdampak besar, kondisi kegiatan 

wisata, kawasan yang terbebas dari ancaman kriminalitas, fasilitas 

siaga bencana dan jaringan internet pada kawasan lingkungan atau 

umum. Untuk nilai terendah pada smart living terdapat pada variabel 

jaringan internet pada kawasan lingkungan atau umum, hal ini 

menunjukkan bahwa jaringan internet pada kawasan Kampung 

Jambangan  masih belum optimal. Sehingga perlu pengembangan 

dan peningkatan untuk variabel tersebut agar dapat memaksimalkan 

nilai dari smart living  Kampung Jambangan. 
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Gambar IV.29 Karakteristik Smart Government Kampung 

Jambangan 
Sumber : smartkampung.com 

Untuk smart government Kampung Jambangan memiliki 

nilai tertinggi pada variabel kepedulian atau penyelesaian masalah. 

Pada Kampung Jambangan kepedulian pengurus kampungnya 

ditunjukkan dengan tanggung jawab dan tanggap terhadap 

masyarakat dan kepentingan kampung, pihak aparatur kampung yang 

terlibat dalam kegiatan masyarakat, dukungan dari aparatur untuk 

pengembangan kampung serta perijinan yang dipermudah. Hal ini 

menunjukkan bahwa kepedulian pihak pengurus kampung terhadap 

kepentingan kampungnya mendukung kualitas pengurus Kampung 

Jambangan. Sehingga variabel tersebut perlu tetap dipertahankan dan 

dikembangkan untuk peningkatan pelayanan dari pengurus kampung 

di Kampung Jambangan. Selain itu juga harus diimbangi dengan 

perkembangan variabel smart government lainnya. Melalui 

visualisasi diatas juga dapat diketahui urutan variabel untuk smart 



158 

 

 

 

government Kampung Jambangan dari yang tertinggi adalah 

kepedulian atau penyelesaian masalah, sosialisasi untuk aparatur, 

infrastruktur digital, pelayanan via online, kebijakan strategis dan 

integrasi pelayanan. Untuk nilai terendah pada smart government 

terdapat pada variabel integrasi pelayanan, hal ini menunjukkan 

bahwa integrasi pelayanan oleh pengurus kampung untuk Kampung 

Jambangan masih belum optimal. Sehingga perlu pengembangan dan 

peningkatan untuk variabel tersebut agar dapat memaksimalkan nilai 

dari smart government Kampung Jambangan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan karakterisasi 

kampung Kota Surabaya berdasarkan kriteria smart kampung. 

Sehingga sebelum menentukan karakterisasi kampung dilakukan 

penentuan kriteria smart kampung terlebih dahulu. Untuk 

mendapatkan kriteria yang sesuai, maka sebelumnya harus dilakukan 

identifikasi potensi kawasan dan pengujian variabel pada kampung 

yang menjadi wilayah penelitian. Kemudian dilakukan 

pengonfirmasian kepada stakeholder dan teory smart city melalui 

analisa triangulasi. Berdasarkan analisa tersebut diperoleh kriteria 

smart kampung yang dibagi berdasarkan dimensinya. Berikut kriteria 

smart kampung yang diperoleh yaitu : 

- Smart Economy  

a. Kegiatan ekonomi rumah tangga berbasis teknologi 

(internet) demi menunjang kualitas produksi 

b. Peran SDM dalam menunjang produktivitas usaha 

berkelanjutan 

- Smart Mobility  

a. aksesibilitas teknologi dan mobilitas pada kawasan yang 

efisien 

- Smart Environment 

a. Kualitas lingkungan yang  tertata 

b. Teknologi dalam pengelolaan limbah dan lingkungan 

yang berkelanjutan 

- Smart People 

a. Komunitas masyarakat yang partisipatif dan inovatif 

dalam peningkatan SDM 

b. Pengaplikasian teknologi dan pemanfaatann fasilitas 

oleh masyarakat 

- Smart Living 

a. Kawasan yang berdaya tarik, berteknologi dan 

terintegrasi 
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b. infrastruktur yang memadai dan penggunaan teknologi 

demi keamanan dan kenyamanan lingkungan 

- Smart Government 

a. Infrastruktur pelayanan berteknologi 

b. Pelayanan publik yang terkoordinasi dan mendukung 

perkembangan kampung 

Berdasarkan hasil content analysis yang dilakukan, kemudian 

dilakukan pengkodingan sebagai bahan penilaian karakterisasi 

kampung Jambangan dan Genteng. Dalam menentukan nilai 

karakteristik per kampung diolah pada web smartkampung.com. 

Sehingga menghasilkan karakterisasi kampung Jambangan dan 

Genteng per dimensi, indikator dan variabel. Hasil dari olahan web 

tersebut sebagai berikut : 

a. Kampung Genteng 

Melalui hasil olahan web smartkampung.com, diperoleh 

bahwa karakteristik jaring laba-laba pada kampung 

Genteng lebih cenderung kepada smart living dengan 

nilai 61,8 dan yang terendah pada smart economy 

dengan nilai 31,6. Tingginya nilai smart living pada 

Kampung Genteng ini didukung dengan kelengkapan 

infrastruktur yang tersedia pada kampung. Dan urutan 

karakteristik pada kampung Genteng adalah smart living 

(L : 61,8), smart mobillity (M : 57,2), smart government 

(G : 56,2), smart people (P : 55,5), smart environment 

(Ev : 55,0), dan smart economy (Ec : 31,6). Sehingga 

apabila dikodekan melalui kode generik, karakterisasi 

Kampung Genteng adalah :  L, M, G, P, Ev, Ec. 

b. Kampung Jambangan 

Melalui hasil olahan web smartkampung.com, diperoleh 

bahwa karakteristik jaring laba-laba pada kampung 

Jambangan lebih cenderung kepada smart living dengan 

nilai 67,8 dan yang terendah pada smart government 

dengan nilai 44,0. Tingginya nilai smart living pada 

Kampung Jambangan ini didukung dengan kelengkapan 

infrastruktur yang tersedia pada kampung. Dan urutan 
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karakteristik pada kampung Genteng adalah smart living 

(L : 67,8), smart environment (Ev : 63,3), smart people 

(P : 60,6), smart mobility (M : 52,6), smart economy (Ec 

: 44,7), dan smart government (G : 44,0). Sehingga 

apabila dikodekan melalui kode generik, karakterisasi 

Kampung Jambangan adalah :  L, Ev, P, M, Ec, G  

5.2. Rekomendasi 

Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam 

penelitian ini antara lain: 

- Saran untuk Akademisi 

a. Menjadikan output dari penelitian ini sebagai referensi 

input untuk penelitian selanjutnya, terkait 

pengembangan smart kampung. 

b. Melakukan studi banding ke kampung-kampung 

percontohan lain yang telah menerapkan beberapa 

dimensi smart city. 

- Saran untuk Pemerintah 

a. Memasukkan kriteria smart kampung Kota Surabaya ini 

ke dalam Rencana Kawasan Permukiman atau Rencana 

Detail Tata Ruang Kota Surabaya. 

b. Dari website smartkampung.com, dapat menjadi 

tambahan media bagi pemerintah Kota Surabaya sebagai 

media pengambilan data setiap kampungnya serta 

percepatan penyebaran data dan informasi terkait 

kampung Kota Surabaya, juga penyebaran infromasi 

maupun layanan Kota Surabaya lainnya. 

- Saran untuk Swasta dan Masyarakat 

a. Menjalin kerjasama antara masyarakat dengan swasta 

dalam hal penyediaan infrastruktur penunjang 

pengembangan kampung. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan 

kampung masing-masing dalam mendukung Surabaya 

smart city. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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Lampiran 1 Desain Survey Penelitian 

No Data Sumber Data Pengumpulan Data Instansi 

Survei Sekunder 

1. Monografi Kelurahan 

Kelurahan 

Jambangan dan 

Genteng 

Survei Instansional 
Kelurahan Jambanagan dan 

Genteng 

2. 
Jenis Kegiatan Wisata Kampung 

Kota 

RIPPDA Kota 

Surabaya 

Survei Instansional 

dan Survey Literatur 

Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata 

Survei Primer 

3. Potensi smart economy 

Sampel 

masyarakat 

terpilih 

Wawancara Survei Lapangan 

4. Potensi smart Mobility 

5. Potensi smart Environment 

6. Potensi smart People 

7. Potensi smart Living 

8. Potensi smart Govermenet 

9. Eksplorasi kriteria smart kampung 
Sampel terpilih 

dari pakar 
Kuisioner triangulasi 

Bappeda, Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan 

Permukiman, Cipta Karya dan 

Tata Ruang dan  Akademisi 

10.  
Karakterisasi kampung studi 

berdasarkan kriteria smart kampung 

Smpel terpilih 

dari masyarakat 
Output sasaran 1  

Sumber : Penulis, 2017
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Lampiran 2 Lembar Wawancara Sasaran 1 
PEDOMAN WAWANCCARA 

KARAKTERISASI KAMPUNG KOTA  BERDASARKAN 

KRITERIA SMART KAMPUNG MENUJU SURABAYA 

SMART CITY 

 

 

 

BIODATA PENELITI 

Nama         : Rohmawati 

NRP        : 08211440000016 

No. Telepon       : 082338360752 

Jurusan        : Perencanaan Wilayah dan Kota 

Fakultas       : Fakultas Arsitektur Desain dan Perencanaan 

Judul Penelitian : Karakterisasi Kampung Kota Berdasarkan 

  Kriteria Smart Kampung Menuju Surabaya 

  Smart City 

Dosen Pembimbing : Dian Rahmawati, S.T., M.T. 

  

Latar Belakang Penelitian 

Kota Surabaya terdiri dari beberapa kampung. Dalam beberapa 

kampung di Surabaya telah menerapkan program-program guna 

menuju kampung yang berdaya tahan dan  berkelanjutan. Namun 

pengembangan tersebut belum terkonsep untuk memenuhi dimensi 

smart city. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya tingkat 

ketercapaian pada kedua kampung untuk disebut sebagai smart 

kampung. Ukuran ketercapaian ini dapat digunakan sebagai 

akselerasi menuju smart city dan dapat diketahui langkah yang harus 

dilakukan dalam menerapkan konsep smart city. Sehingga, 

diperlukan karakterisasi kampung kota di Surabaya berdasarkan 

kriteria smart kampung guna menunjukkan tingkat ketercapaian 

smart kampung. Kemudian akan diketahui bagaimana langkah yang 

DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

FAKULTAS ARSITEKTUR DESAIN DAN PERENCANAAN 

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  

SURABAYA 

2017 
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perlu diterapkan dalam pengembangan kampung kota sebagai upaya 

menuju smart city. 

 

Tujuan Wawancara 

Tujuan dari dilakukannya wawancara ini adalah untuk 

mengatahui dan mengeksplorasi kondisi kampung dan potensi terkait 

Smart City. Sehingga dalam penelitian ini dibutuhkan responden 

masyarakat kampung studi penelitian 

 

Nakah Pertanyaan 

“Assalamualaikum, selamat pagi/siang/malam pak/bu, perkenalkan 

nama saya Rohmawati dari mahasiswa ITS sedang melakukan 

penelitian untuk Tugas Akhir tentang Karakterisasi Kampung Kota 

Berdasarkan Kriteria Smart Kampung Menuju Surabaya Smart City. 

Dalam penelitian ini, saya sedang mencari responden yang 

mengetahui terkait topik penelitian yaitu terkait dengan kondisi dan 

potensi smart city di kampung Surabaya dan mohon bersedia 

membantu untuk penelitian ini. Mohon diingat disini tidak ada 

niatan lain untuk menjual informasi ataupun hal lain, seutuhnya 

hanya untuk penelitian saja.” 

 

Identitas Responden 

Nama   

Alamat Lengkap  

RT:           RW:         Kelurahan:                 

Kecamatan: 

No Telepon  

Umur  

Tanggal Pengisian  

 

 Kriteria Responden 

- Laki – laki / perempuan 

- Berdomisili pada kampung studi 

- Telah tinggal pada kampung studi minimal 8 Tahun 
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- Memahami terkait potensi masalah kampungnya 

- Terlibat dalam pengelolan kawasan penelitian baik 

secara aktif maupun pasif atau langsung maupun tidak 

langsung 
 

SCREENER RESPONDEN 

Q1. Jenis Kelamin (Observasi) 

Laki-laki 1 Lanjutkan 

Perempuan 2 Lanjutkan 

Q2. Lama Domisili (Wawancara) 

Berapa Tahun anda tinggal di kampung ini ? 

< 8 Tahun 1 STOP & TK 

> 8 Tahun 2 Lanjutkan ke Q3 

Q3. Pernah Terlibat dalam Kegiatan Kampung ? 

Tidak Pernah 1 STOP & TK 

Pernah 2 Lanjutkan 

 

SMART ECONOMY  

1. Kegiatan ekonomi apa saja yang terdapat pada Kampung ini ? 

(Perdagangan dan Jasa ) 

2. Sejauh mana keterjangkauan pelayanannya ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Apakah terdapat usaha pada kampung ini ? 

a. Ya (Ke no 4), sebutkan.......................................... 

b. Tidak (ke no 11) 

4. Sejak Kapan Usaha tersebut berdiri ?dan bagaimana latar 

belakang perjalanan usaha tersebut? 

5. Sudah sejauh mana progres usaha tersebut berjalan hingga saat ini 

?. 

6. Untuk membuat usaha tersebut, darimana bahan bakunya 

diperoleh ? 

7. Bagaimana alur penjualan hasil produk usaha tersebut ? dan 

sejauh mana lingkup penjualannya ? 
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8. Adakah usaha baru yang muncul dari usaha tersebut ? 

a. Ada, sebutkan..................................................................... 

b. Tidak ada  

9. Apakah usaha tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan 

(seperti polusi atau lainnya) ? 

a. Ya, sebutkan....................................................... 

b. Tidak 

10. Bagaimana Keterlibatan internet atau teknologi lainnya dalam 

proses usaha tersebut (dari proses produksi hingga pemapasaran)? 

Jelaskan! 

 

SMART MOBILITY 

1. Apakah terdapat sarana prasarana untuk mendukung komunikasi 

(seperti telefon umum, wifi umum, atau lainnya ? 

a. Ada (Ke pertanyaan no 2) 

b. Tidak (Ke pertanyaan no 3) 

2. Bagaimana kondisi pelayanan sarana prasarana tersebut ? 

3. Pernahkah terdapat konflik pada kampung ini ? 

a. Pernah (Ke pertanyaan no 4) 

b. Tidak (Ke pertanyaan no 5) 

4. Jelaskan, apa, kapan dan latar belakang penyebab konflik tersebut 

? beserta penangannya ? 

5. Apa saja kegiatan pada kampung yang bertujuan mengguyubkan 

warganya ? dan kapan ? 

6. Adakah peraturan atau ketentuan terkait kendaraan yang melintasi 

wilayah kampung ? jika ada, bagaimana peraturan tersebut ? 

7. Bagaimana menurut anda kondisi jalan dan kemampuan 

aksesibilitas fasilitas di kampung ini ? 

8. Adakah sarana pendukung transportasi di kampung ini ? 
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SMART ENVIRONMENT 

1. Adakah Pengelolaan bahan daur ulang ? 

a. Ada (Ke pertanyaan no 2) 

b. Tidak ada (Ke pertanyaan no 3) 

2. Apa bahan daur ulang tersebut ? dan bagaimana pengelolaannya ? 

3. Adakah pengelolaan limbah dan sampah ? 

a. Ada (Ke Pertanyaan no 4) 

b. Tidak ada (Ke pertanyaan no 5) 

4. Bagaimana pengelolaan tersebut ? adakah keterlibatan teknologi 

di dalamnya ? 

5. Adakah polusi yang menganggu lingkungan kampung (misal : 

polusi udara akibat kenalpot kendaraan, polusi air akibat deterjen 

yang berlebihan, dan polusi lainnya) ? 

6. Adakah penggunaan energi alternatif pada kampung ini ? 

a. Ada (Ke Pertanyaan no 7) 

b. Tidak ada  

7. Apa energi alternatif tersebut ? dan dari mana mengambil bahan 

bakunya ? 

8. Bagaina menurut anda tatanan bangunan di kampung ini ? apakah 

sudah tertata ? 

 

SMART PEOPLE 

1. Apakah anda menggunakan smartphone ? 

a. Iya (Ke pertanyaan no 2) 

b. Tidak / HP biasa (Ke pertanyaan no 3) 

2. Apa Manfaat smartphone tersebut untuk anda ? 

a. Berkomunikasi, hiburan 

b. Bekerja, jelaskan............................................................... 

c. Lainnya,............................................................................... 

3. Adakah program pemberdayaan masyarakat pada kampung ini 
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a. Ada (Ke pertanyaan no 4) 

b. Tidak ada (Ke pertanyaan no 5 ) 

4. Apa Program tersebut ?  

Mulai kapan berjalan ?  

Berapa masyarakat yang terlibat dalam program tersebut? 

5. Adakah komunitas pada kampung ini ? 

a. Ada (Ke pertanyaan no 7) 

b. Tidak ada (Ke pertanyaan no 8)  

6. Apa saja Komunitas itu ?  

Sejak kapan terbentuk ? 

Apa saja kegiatannya ? 

Bagaimana keanggotaannya ? 

7. Budaya apa yang masih berjalan pada kampung ini ? bagaimana 

eksistensinya ? 

8. Bagaiamana pendidikan masyarakat disini ? apakah sudah wajib 

12 tahun ? 

 

SMART LIVING 

1. Bagaimana Pelayanan yang ada pada : 

-  Fasilitas Kebudayaan :  

-  Fasilitas Kesehatan : 

-  Fasilitas Keamanan : 

-  Fasilitas Pendidikan : 

2.  Adakah kegiatan dari kampung ini yang dapat mengundang 

wisatawan ? 

a.  Ada, Sebutkan ........................... 

b.  Tidak ada  

3. Bagaimana kondisis kesehatan pada kampuung ini ? 

Adakah wabah penyakit pada kampung ini ? 

a. Ada, Sebutkan ..................................... 
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Kapan itu terjadi ? 

Bagaimana penanganannya ? 

b.  Tidak ada  

4. Bagaimana sistem penjagaan keamanan pada kampung ini ? 

5. Pernahkah terjadi tindak kriminalitas pada kampung ini ? 

a. Pernah (Ke pertanyaan no 10) 

b. Tidak pernah (Ke pertanyaan no 11) 

6.  Apa saja tindak kriminalitas tersebut ? 

Kapan terjadi ? 

 Bagaaimana upaya penanganannya ? 

7.  Bagaimana pengetahuan anda terkait tanggapa bencana ? 

Apakah anda mengerti mengenai fasilitas tanggap bencana ? 

a. Iya 

b. Tidak 

8. Adakah fasilitas tanggap bencana pada kampung ini ? 

a. Ada, Sebutkan ......................(Ke pertanyaan no 13). 

b. Tidak ada (Ke pertanyaan no 14) 

9. Apakah fasilitas tersebut berfungsi dengan baik? 

10. Apa saja bencana yang pernah dan sering terjadi pada kampung 

ini ?  

Kapan bencana itu terjadi ? 

Bagaimana upaya penanganannya ? 

11. Apakah bangunan disini semua permanen dan bagaiamana 

kondisinya ? 

12.  Apakah menurut anda kampung anda sudah terhias ? 

 

SMART GOVERNMENT 

1. Apa Saja Jenis Pelayanan online dari pihak kelurahan kepada 

masyarakatnya ? dan  
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2. Bagaimana sistem penggunaannya pelayanan online tersebut ? 

apakah masyarakat mampu dan mudah menggunakannya ? 

3. Bagaimana Tanggapan pihak Kelurahan apabila terdapat 

permasalahan pada kampung ? 

4. Adakah kebijakan atau peraturan dari pihak Kelurahan yang 

diterapkan pada kampung ini 

a. Ada (Ke pertanyaan no 4) 

b. Tidak Ada (Ke pertanyaan no 6) 

5. Apa Kebijakan tersebut ? dan Bagaiamana penerapan sampai saat 

ini ? 

6. Pernahkah ada Sosialisasi dari pihak kelurahan untuk masyarakat 

kampung ini ? 

a. Pernah (Ke pertanyaan no 8) 

b. Tidak pernah 

7. Topik apa yang di sosialisasikan tersebut ? 

8. Berapa Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tersebut 

9. Apakah pada kelurahan terdapat fasilitas digital/fasilitas bantuan 

sistem online ? 
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Lampiran 3 Lembar Wawancara Sasaran 2 

PEDOMAN WAWANCCARA 
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Latar Belakang Penelitian 

Kota Surabaya terdiri dari beberapa kampung. Dalam beberapa 

kampung di Surabaya telah menerapkan program-program guna 

menuju kampung yang berdaya tahan dan  berkelanjutan. Namun 

pengembangan tersebut belum terkonsep untuk memenuhi dimensi 

smart city. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya tingkat 

ketercapaian pada kedua kampung untuk disebut sebagai smart 

kampung. Ukuran ketercapaian ini dapat digunakan sebagai 

akselerasi menuju smart city dan dapat diketahui langkah yang harus 

dilakukan dalam menerapkan konsep smart city. Sehingga, 

diperlukan karakterisasi kampung kota di Surabaya berdasarkan 

kriteria smart kampung guna menunjukkan tingkat ketercapaian 

DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

FAKULTAS ARSITEKTUR DESAIN DAN 

PERENCANAAN 

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER 

SURABAYA 

2017 
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smart kampung. Kemudian akan diketahui bagaimana langkah yang 

perlu diterapkan dalam pengembangan kampung kota sebagai upaya 

menuju smart city. 

 

Tujuan Wawancara 

Tujuan dari dilakukannya wawancara ini adalah untuk 

mengetahui dan mengeksplorasi kriteria smart kampung. Sehingga 

dalam penelitian ini dibutuhkan responden dari akademisi dan 

pengambil kebijakan pemerintah Kota Surabaya 

Identitas Responden 

Nama   

Alamat Lengkap  

 

 

No Telepon  

Jabatan  

Tanggal Pengisian  

 

 Kriteria Responden 

1. Akademisi 

 Memiliki pendidikan minimal S1 dengan latar belakang 

perumahan permukiman 

 Memahami dan mendalami ilmu permukiman 

 Memahami pokok bahasan tema penelitian terutama pada 

permukiman  

 Memahami kebijakan atau peraturan terkait perumahan 

permukiman menurut keahliannya 

 Pernah terlibat dalam penelitian mengenai permukiman  

2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya 

 Merupakan pada Bidang Sarana dan Prasaran Wilayah 

pada Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan 

Lingkungan Hidup 

 Bertugas penunjang urusan perencanaan bidang sarana 

dan prasarana wilayah meliputi merencanakan, 
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menyusun, melaksanakan koordinasi, dan memantau pada 

urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 

Cipta Karya dan Tata Ruang 

 Merupakan Bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (Seksi Perencanaan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman atau seksi Pembangunan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman) 

 Bertugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman 

yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana 

program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi 

dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, 

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terkait 

perumahan dan Permukiman 

 

Naskah Pertanyaan : 

Kriteria yang terdapat pada tabel dibawah ini diperoleh melalui hasil 

analisis sebelumnya yaitu berupa wawancara kepada 60 responden 

dari masyarakat kampung studi (kampung Genteng dan Kampung 

Jambangan Kota Surabaya) yang kemudian dilakukan content 

analysis pada hasil transkip wawancara tersebut.  

Dalam sasaran 2 ini peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

tanggapan akademisi dan pengambil kebijakan mengenai potensi 

kriteria smart kampung yang didapatkan. Sehingga pertanyaan dalam 

sasaran ini adalah bagaimana tanggapan anda mengenai potensi 

kriteria pada tabel dibawah ini? 
Dimensi 

Smart city 

Potensi Kriteria smart kampung Tanggapan 

Responden 

Smart 

Economy 
 Terdapat usaha yang berkelanjutan dan 

terkoordinir dalam meningkatkan kualitas 

produksi 

 Penggunaan teknologi dalam 

keterjangkauan pasar ke luar kawasan  

 Kualitas usaha yang produktif 

 

Smart  Aksesibilitas teknologi  
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Mobility  Infrastruktur mobilitas yang memadai 

 Kemudahan aksesibiltas dan sirkulasi 

Smart 

Environment 
 Pengelolaan limbah berbasis teknologi 

dalam produktivitas terhadap lingkungan 

 Kondisi lingkungan yang sehat dan tertata  

 

Smart 

People 
 Penggunaan teknologi oleh masyarakat 

 Masyarakat yang terberdayakan dan 

memperdayakan 

 Terdapat komunitas yang aktif 

 Budaya internal yang dipertahankan 

 Masyarakat mampu memanfaatkan fasilitas 

 Partisipasi masyarakat yang kreatif dan 

inovatif untuk kepentingan kampung 

 

Smart 

Living 
 Infrastruktur yang tersedia  

 Wisata kampung 

 jaringan internet pada kawasan kampung 

 kawasan yang aman  

 

Smart 

Government 
 Pelayanan yang terintegrasi dan 

berteknologi 

 Dukungan dari pengurus kampung  
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Lampiran 4 Rekapan beberapa Transkip Wawancara 

Kelurahan Genteng 

P  : Pewawancara 

R1  : Responden 1 

Nama  : Ibu Sa’ada  

  RT 2 RW 8 (Kampung Genteng Candirejo) 

R1 Atek difoto ta iku mbak 

P rekam ibu 

R1 oh be e difoto tak pakek krudung 

P engga ibu, ibu sudah tinggal disini berapa tahun ? 

R1 dari kecil mbak  

P Kegiatan ekonomi yang ada di kampung ini apa saja bu ? 

R1 Ekonomi ada UKM  

P UKM nya ada berapa bu ? 

R1 15, yang 10 minuman herbal yang 5 kue-kue gitu 

P Sejauh mana keterjangkauan penjualannya itu bu ? 

R1 Alhamdulillah kita dibantu sama disperindag, penjualannya di sentra-sentra 

UKM baik di Siola, di MERR, di Balai Kota, di Cito kayak gitu 

P Berarti usaha yang ada di kampung ini UKM itu ya bu ? 

R1 Iya UKM 

P Sejak kapan UKM itu berdiri bu ? 

R1 sejak tahun 2010 kalau ga salah 

P Latar belakang mulai terbentuknya UKM itu gimana ? 

R1 Semenjak kita menang lomba green n clean, terus ada pendampingan dari 

unilever, dari LSM Bangun Pertiwi, dari Dinas Pertanian, sama Disperindag, 

ya dari pendampingan itu, kita diberi pelatihan-pelatihan pembuatan jamu, 

kue, gitu mbak 

P Kalo sampai sekarang progres dari UKM itu bagaimana bu ? 

R1 Alhamdulillah tambah lama tambah meningkat 

P Bisa menambah penghasilan ? 

R1 Iya, alhamdulillah bisa menambah penghasilan 

P itu bahan bakunya dari mana bu untuk membuat UKMnya ? 

R1 Sementara ini bahan bakunya kami masih beli di pasar, soalnya kalo 

ngambil dari tanaman TOGA kita sendiri kan ngunduhnya kalo gak salah 2-

3 bulan, sedangkan kita produksi hampir 2 minggu sekali, jadi gabisa 

mencukupi kalo dari tanaman TOGA sini sendiri 



183 

 

 

P Tapi ada kemungkinan gak bu kedepannya nanti... 

R1 InsyaAllah ada, sudah ada lahannya 

P Untuk alur penjualannya berarti dari masyarakat sini langsung ke sentra ? 

R1 Iya ke sentra 

P berarti setelah ada usaha UKM itu usaha baru yang muncul itu langsung ke 

sentra itu ya bu, atau dijual sendiri atau gimana bu ? 

R1 oh iya dijual sendiri di bazar-bazar gitu, yang menjualkan kita sendiri 

P berarti untuk pembuatannya tidak merusak lingkungan ya bu ? 

R1 Iya engga merusak 

P Juga ga buat kebisingan atau lainnya ? 

R1 Iya engga engga kok mbak 

P Untuk pembuatannya ada keterlibatan teknologi ga bu kayak internet atau 

lainnya 

R1 Oh iya penjualannya tu internet yang memasarkan pakek internet tu anak-

anak karang taruna 

P Kalau disini ada telefon umum ga bu ? 

R1 Oh ga ada  

P Kalau wifi umum ? 

R1 Oh  kalau wifi umum ada di balai RW  

P Wifi nya nyala terus atau... 

R1 Nyala terus kan kita dapat bantuan dari telkom 

P Pernah terjadi konflik ga bu di kampung ini 

R1 Oh alhamdulillah engga, kita saling mengerti 

P Kegiatan yang ada dikampung ini apa aja bu? 

R1 Ada kerohanian, ada bank sampah, ada senam 

P Itu dilakukan setiap ? 

R1 Setiap kalau senam minggu pertama dengan bank sampahnya, minggu kedua 

kita pengajian di mushola 

P Jadi setiap minggu ada kegiatan gitu ya bu 

R1 Iya setiap minggu selalu ada kegiatan disini mbak, sampek pegel wong e 

P Kalau disini ada peraturan tentang motor dilarang melintasi atau gimana gitu 

bu ? 

R1 Iya memang ada, dari dulu mbak, gaboleh dinaiki itu dari dulu 

P Kalau jalan disini apa perkerasan semuanya baik sama tercat gini bu ? 

R1 Iya disini sampai ujung udah di cat dan sekarang dimmana-mana sudah 

paving semua 

P Berarti kalau maua kemana-mana disini jalan aja ya buk ? 
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R1 Iya kan tempatnya juga dekat  

P Apakah disini terdapat petunjuk jalan atau penerangan atau... 

R1 Iya ada 

P Itu ada masalah nggak bu ? 

R1 Nggak, belum ada masalah apa-apa kok 

P Kalau pengelolaan daur ulang sampah ada ngga bu ? 

R1 Oh ga ada mbak pengelolaan, kalau sampah basah ada di komposter itu, tiap 

5 rumah ada komposternya 

P Kalau limbah air atau limbah lainnya bagaimana bu ? 

R1 Itu pandora itu, di depan balai, itu kan air limbah difilter untuk siram-siram 

tanaman, di tanam di bawah tanah, terus ada selang yang mengarah ke depan 

rumah warga, jadi di depan rumah warga ada kran-krannya gitu 

P Pernah ada polusi bu disini ? 

R1 Oh ga ada 

P Kalau menurut ibu apakah bangunan rumah disini ini uda tertata gitu buk ? 

R1 Ya sudah lingkungan sini sudah ketata 

P Kalau energi alternatif ada ga bu disini ? 

R1 Oh ga ada juga mbak 

P Apakah masyarakat sini banyak yang menggunakan smartphone bu ? 

R1 Iya hampir semuanya, untuk sekolah ada untuk bekerja ada 

P Kalau pemberdayaan masyarakatnya ada ga bu kayak pelatihan atau apa gitu 

? 

R1 Oh ada pelatihan dari disperindag ada, dari dinas pertanian 

P Mulai kapan itu bu program itu berjalan ? 

R1 Mulai 2012, eh 2010 

P Banyak bu masyarakat yang mengikutinya ? 

R1 Banyak dari 15 UKM itu semuanya mengikuti  

P Kalau dibuat presentase kira-kira berapa persen bu ? 

R1 Hampir 60%-70% ya mbak  

P Ada komunitas ngga bu disini ? 

R1  Ya karang taruna itu mbak sama kelompok tani 

P Sejak kapan itu bu terbentuk ? 

R1 Kalau kelompok tani mulai 2008, kalau karang taruna 2013 

P Kegiatan dari komunitas tersebut apa saja bu ? 

R1  Kalo kelompok tani ya bercocok tanam, pelatihan dari dinas pertanian, buat 

minuman herbal, makanan, kalo karang tarunanya sementara ini membantu 

UKM untuk membuat desainnya kemasannya itu 
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P Anggotanya dari masyarakat sini sendiri bu ? 

R1 Iya betul 

P Budaya yang masih ada disini apa saja ya bu ? 

R1 Budayanya ya pengajian itu aja mbak 

P Kalau warga sini ini apakah pendidikannya sudah yang wajib 12 tahun 

hingga SMA itu bu ? 

R1 Oh iya rata-rata harus tamat SMA semua sekarang 

P Fasilitas Kesehatan yang ada disini... 

R1 Ada puskesmas peneleh tapi jauh mbak puskesmas peneleh itu, tapi kalau 

lansia minggu pertama ada kesehatannya mereka datang kesini, di balai RW, 

tiap rabu pertama 

P Terus itu ada cctv juga ya bu ? 

R1 Iya cctv itu punya kampung, punya RT 

P Sejak kapan ya bu ? 

R1  Sejak 2013 

P Untuk fasilitas pendidikannya... 

R1 Itu di TBM 

P Biasanya wisatawan kesini melihat apanya ya bu ? 

R1 Lihat-lihat lingkungannya, terus cara gotong-royong kami kok bisa guyub, 

kampungnya kok tanamannya banyakan tanaman lindung, itu kan jadi asri 

P Kegiatan gotong royong itu biasanya apa ya bu ? 

R1 Kerja bakti 2 minggu sekali 

P Sempat ada wabah penyakit ga bu disini ? 

R1 Alhamdulillah ga ada 

P Kalau sistem penjagaan disini bagaimana bu ? 

R1 Bergantian mbak yang jaga dari warga sendiri 

P Pernah terjadi tindak kriminalitas... 

R1 Oh ga ada ga ada 

P Disini ada fasilitas tanggap bencana ga bu ? 

R1 Oh iya ada yang buat kebakaran itu emang punya kampung, ada 2 mbak, di 

balai itu sama di pos ini 

P Apa masyarakatnya bisa menggunakannya bu ? 

R1 Iya bisa bisa 

P Masih berfungsi ya itu bu 

R1 Iya masih 

P Berarti disini pernah ada bencana gitu ngga bu ? 

R1  Oh ga ada mbak alhamdulillah 
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P Kalau pelayanan online dari kelurahan apa masyarakatnya sudah tau bu ? 

R1 Sudah sudah 

P Pelayanan apa bu biasanya kalau dari kelurahan yang online itu ? 

R1 Ya kayak ada undangan, ada pelatihan gitu  

P Kalau akte kelahiran kematian gitu bu ? 

R1 Iya uda online  

P Berarti di kelurahan ada alat buat online nya itu ya buk ? 

R1 Iya ada disana 

P Tapi pihak kelurahannya apa sering ke kampung-kampung gitu bu ? 

R1  Iya Kasikesranya, ngasih tau kalau mau ada tamu, kadang kan wa pak RT 

nya terus kata pak RT itu sama kasih tau langsung warganya  

P Oohh iya bu, kalau sosialisasi ada ga bu yang dari kelurahan gitu 

R1 Oh iya ada mbak  

P Biasanya tentang apa itu bu ? 

R1 Ya kadang tentang UKM, tentang UKK Keselamatan kerja gitu, banyak 

mbak 

P Oohh, itu biasanya dilakukan dimana bu ? 

R1 Kadang di kelurahan kadang sampai kecamatan 

P Oh berarti ngirim perwakilan gitu ya bu ? 

R1  Iya kadang ngirim 5 orang gitu 

P Oh iya bu, mungkin ini sudah selesai bu tanya-tanya ya 

R1 Oh iya mbak 

P Kalau begitu terimakasih atas waktu dan informasinya ya bu 

R1 Iya sama-sama mbak 
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P  : Pewawancara 

R2  : Responden 2 

Nama  : Pak Sari  

  RT 2 RW 8 (Kampung Genteng Candirejo) 

P Jadi bapak sebagai RT disini pak, sudah berapa tahun tinggal disini pak ? 

R2 Sekitar 35 tahunan ya mbak  

P Kegiatan ekonomi yang ada di kampung ini apa saja ya pak ? 

R2 Yang unggul disini tu UKM nya ya mbak  

P Penjualannya itu bagaiamana pak? 

R2 Ya itu di sentra MERR, Siola gitu itu mbak, ke bu wiwik aja kalau UKM 

P Oh iya pak, Kalo sampai sekarang progres dari UKM itu bagaimana ya pak 

? 

R2 Alhamdulillah ya mbak semenjak ada UKM ini ibu-ibunya itu bisa nambah 

penghasilan, ya bantu-bantu suaminya gitu mbak 

P Ambil bahan bakunya itu darimana ya pak ? 

R2 Ya kalau dari sini sendiri sebenarnya ada tanamannya mbak, tapi kan ga 

cukup gitu kalau dibuat secara banyak, jadi ya ambil juga dari pasar 

P Oh iya pak itu tadi saya lihat ada green house, apa disitu juga tanaman 

herbalnya pak ? 

R2 Iya disitu ada tanaman herbal, tanaman hias, terus ya kan harapannya anak-

anak bisa belajar nanam disitu juga  

P tapi untuk pembuatannya minuman herbal itu tidak merusak lingkungan ya 

pak? 

R2 Engga lah mbak, wong ya Cuma bikin entar air sisa e ya dibuang, entar ya 

bisa masuk ke pandora itu 

P Oh pandora yang di depan balai RW itu ya pak, sejak kapan itu ada pak ? 

R2 Tahun 2012 ya kira-kira, jadi semua air yang di got yang di selokan itu 

diarahkan kesitu ditampung, difilter terus bisa digunakan warganya ya buat 

nyiram, buat nyuci motor, itu tu ada kran-krannya di depan rumah warga 

P Oh iya pak, berarti untuk limbah airnya sudah teratasi dengan pandora itu ya 

pak ? 

R2 Iya mbak 

P Untuk penjualannya ini pak sudah sampai sejauh mana sampai luar kota atau 

bagaimana dan apakah menggunakan teknologi seperti internet atau lainnya 

gitu pak 

R2 Kalau penjualannya setau saya sudah sampai luar kota ya mbak, kalau ga 

salah kalimantan itu pernah, kalau internet ya pakek mbak wong orang 
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sekarang lewat facebook, wa itu, ya kan pesannya sekarang kalau ga lewat 

hp lewat apa terus mbak 

P Iya pak, kalau telefon umum disini ada ngga pak ? 

R2 Uda gak ada  

P Kalau wifi umum pak ? 

R2 Kalau wifi ada di balai RW  

P Kalau di kampung ini pernah terjadi konflik warga gak pak ? 

R2 Oh alhamdulillah engga, disini warganya saling toleransi, saling pengertian, 

memahami satu sama lain, juga warga sini itu mbak antusias gitu, 

partisipasinya untuk kampungnya itu loh ada 

P Oh iya pak , berarti ada kegiatan yang sering dilakukan itu seperti apa saja 

ya pak ? 

R2 Disini itu setiap minggu pak selalu ada kegiatan, entah itu kerja bakti, 

posyandu, bank sampah, senam, pengajian,  

P Itu yang mengikuti juga banyak pak warganya 

R2 Banyak mbak, ya itu tadi, masyarakatnya itu mau diajak gotong royong gitu 

mau 

P Kalau disini ada peraturan tentang motor dilarang melintasi atau lainnya gitu 

gak pak ? 

R2 Iya itu memang ada dari dulu mbak, kan memang di surabaya ini 

kebanyakan gitu, apalagi di genteng hampir semua gang ini mbak gaboleh 

dinaiki 

P Kalau jalan disini apa perkerasan semuanya baik sama tercat gini pak? 

R2 Iya disini sampai ujung udah di cat semua 

P Disini kalau kemana-mana jalan aja berarti pak ? 

R2 Iya 

P Apakah disini terdapat petunjuk jalan atau penerangan atau... 

R2 Iya ada 

P Itu lancar pak kayak penerangannya itu ? 

R2 Iya ya nyala terus 

P Kalau pengelolaan daur ulang sampah ada ngga pak disini ? 

R2 Dulu mbak ada, tapi sekarang ya udah berhenti ibu-ibunya itu, orang uda 

ada UKM, sekarang ya sampahnya itu yang kering di kasih ke bank sampah, 

yang basah dimasukan ke komposter kalau yang ga bisa diapa-apain ya 

dimasukkan sampah. 

P Oh komposter itu sudah ada sejak kapan pak ? 

R2 Waduh, kalau gak salah 2010 ya 
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P Pernah ada polusi apa gitu pak disini ? 

R2 Oh ga ada mbak, asri kampungnya. Aman 

P Berarti menurut bapak kalau disini bangunan rumahnya uda tertata ya pak ? 

R2 iya sudah  

P Kalau energi alternatif ada ga pak disini ? 

R2 Ga ada mbak, orang-orang ya pakek PLN itu 

P Kalau teknologi yang digunakan masyarakat disini apa saja ya pak ? 

R2 Apa ya mbak, paling ya hp itu, hp kan sekarang sudah punya semua, sudah 

terinternet semua jadi ya udah pinter-pinter sekarang warganya 

P Oh itu hpnya selain buat komunikasi biasanya buat apa ya pak ? 

R2 Ya itu tadi mbak kalau ada pesen minuman makanan lewat hp 

P Kalau pemberdayaan masyarakatnya disini ada ga pak kayak pelatihan atau 

apa gitu ? 

R2 Oh ada pelatihan itu banyak mbak disini, itu UKM awalnya kan dari 

pelatihan-pelatihan dari disperindag ada, dari dinas pertanian, dari 

kesehatan, 

P Banyak pak masyarakat yang mengikuti pelatihan itu? 

R2 Ya lumayan mbak kalau warga sini, kalau ke kelurahan kan perwakilan, 

kalo diadakannya disini di balai RW ya mungkin 60% warga yang ikut  

P Kalau kelompok atau komunitas disini apa saja ya pak ? 

R2 Ada karang taruna, ada kelompok tani 

P Kegiatan dari kelompok itu apa saja pak? 

R2  Kalo kelompok tani itu biasanya ngadain pelatihan buat apa gitu mbak 

sebulan sekali minggu ketiga , kalo karang taruna ya bantu-bantu kerja bakti 

gitu 

P Budaya yang masih ada disini apa saja pak ? 

R2 Budayanya ya pengajian itu mbak, warga sini juga orangnya guyub, rukun 

P Oh iya pak warga sini ini apakah pendidikannya sudah yang wajib 12 tahun 

hingga SMA itu PAK ? 

R2 Oh iya sudah semua sekarang 

P Oh iya pak, kalau fasilitas kesehatan yang ada disini bagaimana ya pak ? 

R2 Kalau keseahatan warga sini ada ini mbak posyandu, lansia juga ada , itu 

langsung dari puskesmas peneleh itu 

P Kalau sistem keamanan di kampung ini bagaiamana pak? 

R2 Ada ini mbak cctv sama ada yang jaga juga 

P Berarti disini aman ya pak? Pernah ada kriminal atau apa gitu pak disini ? 

R2 Aman mbak, oh nggak pernah mbak 
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P Untuk fasilitas pendidikannya disini bagaimana pak ? 

R2 Ya anak sini sekolahnya ya kan gak ada TK ya TK nya keluar, kalau ada PR 

ya biasanya ke TBM itu 

P Disini sempat ada wabah penyakit ga pak ? 

R2 Alhamdulillah ga ada mbak 

P Kalau fasilitas tanggap bencana yang ada apa saja pak ? 

R2 Itu ada penyemprot kebakaran itu ada 2 di balai RW 

P Itu masyarakatnya bisa menggunakannya pak ? 

R2 Ya ada yang bisa ya mbak 

P Berarti disini pernah ada bencana gitu ngga pak? 

R2  Ga pernah mbak alhamdulillah 

P Kalau pelayanan online dari kelurahan apa masyarakatnya sudah tau pak ? 

R2 Kalau dari kelurahan ini ya mbak, kita tuh ada grup sama pihak 

kelurahannya, sama se kelurahan gitu, jadi enak koordinasinya 

P Oh itu isinya semua RT kelurahan gitu pak ? 

R2 Iya mbak, RT RW semuanya 

P Jadi pihak kelurahan gitu sering kesini ga pak ? buat lihat-lihat atau kenapa 

gitu ? 

R2 Oh iya sering itu mbak yang pihak polseknya lihat-lihat gitu, tapi ya kalau 

kelurahannya kalau disini ada lomba ya ga pernah dilihat mbak, ya kalau 

ada acara mereka aja mereka datang gitu kesini, lihat 

P Oohh gitu ya pak, kalau sosialisasi ada ga pak yang dari kelurahan gitu 

R2 Oh iya kadang ada mbak kadang itu disini pernah, kadang juga di 

kelurahannya 

P Oh iya pak, mungkin sudah ini dulu pak tanya-tanya nya 

R2 Iya mbak 

P Kalau begitu terimakasih atas waktu dan informasinya ya pak 

R2 Iya sama-sama 
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P  : Pewawancara   

R3  : Responden 3 

Nama  : Bu Wiwik   

  RT 2 RW 8 (Kampung Genteng Candirejo) 

P Jadi nama ibu ? 

R3 Wiwik  Srihayati 

P Alamat Ibu 

R3 Genteng Candirejo 42, semester berapa ? 

P Semester 8 bu 

R3 Oh semester 8 

P Sudah tinggal disini berapa tahun bu ? 

R3 21 tahun mbak 

P Terus disini kegiatan ekonomi yang ada apa saja bu ? 

R3 Ini bikin sentra olahan herbal itu, jadi bikin olahan 

P Itu pelayanannnya sejauh mana bu ? 

R3 Pemasarannya ya uda ada yang sampai ke luar pulau ada yang belum, tapi 

yang ibu ketahui rata-rata itu di sekitar Kota Surabaya, ini kan pemerintah 

Kota Surabaya kan sudah menyiapkan tempat sentra untuk jualan 

P Untuk yang ke luar pulau itu bu ? 

R3 Iya uda ada yang sampai ke luar pulau, kalau ibu itu pernah manisan 

blimbing wuluh nya sampai ke kalimantan 

P Berarti setelah dibuat disini langsung dijual gitu ya bu ? itu dijualnya offline 

sama online atau offline aja bu ? 

R3 Yang online juga ada  

P Itu dijadikan satu penjualannya atau gimana bu ? 

R3 Sendiri-sendiri mbak, ya itu kan kita dapat bantuan dari telkom itu wifi 

dirumah ibu sendiri ada di balai RW punya kampung juga ada, ya kalau ada 

yang kesini menggunakan wifi ini ya ibu monggo-monggo ae, kalau di balai 

itu gratis untuk manapun boleh masuk asal kan sopan, kalau disini ada grup 

wa nya sentra olahan herbal itu mbak 

P Ooohhh...Kalau telefon umum disini ga ada ya bu ? 

R3 Ga ada telefon umum, uda ga jamannya mbak 

P Kalau wifi nya itu bisa menjangkau semua kampung atau engga bu ? 

R3 Kalau disini kan ada grupnya mbak, grup sentra olahan herbal, jadi wifinya 

ya itu namanya ditaruh dirumah ibu ini 

P Ini ibu juga dijual dirumah sendiri berarti bu ? 
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R3 Iya ini jual sendiri ini mbak dijual dirumah, awalnya malah belum  beri 

fasilitas sentra, belum ada legalitas, kita jual dirumah aja 

P Kegiatan yang ada dikampung ini apa aja bu ? 

R3 Kegiatannya satu bulan full, ada kerja bakti, senam, pengajian, bank 

sampah, setiap bulan 4 minggu itu selalu ada kegiatan, minggu pertama 

pemilahan sampah tapi sebelumnya ada senam dulu, minggu keduanya ada 

pengajian, minggu ketiganya buat olahan, disini kan ada kelompok tani jadi 

bikin olahan, terus minggu keempatnya pengajian lagi tapi sekolah ibu, 

didalamnya itu ada bagaiamana berjilbab dengan cantik, ada memanaj 

keuangan dengan islami, ada unsurnya dengan kerohanian 

P Oohh..itu untuk semuanya atau satu RT aja bu ? 

R3 Untuk semuanya, yang mendirikan kan RT candirejo ini tapi ya yang ikut 

semuanya, mereka gabung monggo silakan, terus setiap jumat hadrah 

P Kalau disini kendaraan gaboleh lewat ya bu ? 

R3 Ya dari dulu ya , yang ibu ketahui kendaraan ga boleh masuk 

P Berarti kalau mau ke mana gitu disini jalan aja ya buk ? 

R3 Iya kalau yang deket ya jalan aja  

P Kalau jalan disini apa perkerasan jalannya semuaya baik sama tercat gini 

bu? 

R3 Iya disini semua orang-orangnya sendiri yang ngechat 

P Berarti kalau maua kemana-mana disini jalan aja ya buk ? 

R3 Iya disini cidek-cidek mbak  

P kalau petunjuk jalan atau penerangan gitu disini gimana buk ? 

R3 Ya lancara aja 

P Kalau pengolahan daur ulang ada ga bu disini ? 

R3 Ada, dulu malah pernah tahun 98 juara 1 bikin daur ulang, dari sedotan dari 

botol 

P Sampai sekarang itu bu ? 

R3 Males 

P Oh sekarang sudah ga ada 

R3 Ngga, ga payu 

P Terus sampahnya ? 

R3 Ya dijual karungan aja di bank sampah itu 

P Kalau limbah rumah tangga kayak air kamar mandi, dan lainnya gitu gimana 

bu ? 

R3 Itu ada di pandora tadi 

P Oh dijadikan satu disan 
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R3 Iya di depan 

P Kalau disini pernah ada polusi ga bu ? 

R3 Maksudnya merasakan gitu ta ? 

P Iya 

R3 Ya pasti ada toh mbak, selama kita hidup ya pasti merasakan, tapi kan disini 

tanaman banyak , asri jadi udah kalah polusinya itu 

P Kalau energi alternatif ada ga bu disini ? 

R3 Oh ga ada mbak 

P Terus kalau menurut ibu apakah bangunan rumah disini ini uda tertata gitu 

buk ? 

R3 Ya sudah baik 

P Sudah permanen semua juga ya mbak bangunannya ? 

R3 Iya sudah 

P Apakah masyarakat sini sudah banyak yang menggunakan smartphone bu ? 

R3 Saya rasa iya tapi ibu kan ga ngecek satu satu 

P Selain itu berkomunikasi bu, mungkin dipakek kerja juga ? 

R3 Oh iya iya, ya untuk itu loh mbak, kita kan nitip di sentra-sentra, kalau ada 

yang uda habis minta dikirim tinggal lewat hp saja lewat wa tanya 

bagaimana titipan e,kalau punya produk baru kita foto kita kirimkan ke 

teman, entar temannya pesan 

P Kalau pemberdayaan masyarakatnya ada ga bu kayak pelatihan atau apa gitu 

? 

R3 Ada, ada dari pemerintah itu selalu mengadakan itu, diundang kesana, sering 

P Banyak bu yang ikut itu dari masyarakat sini ? 

R3 Banyak mbak orang sini yang ikut, datang gitu 

P Kalo komunitas di kampung ini ada apa aja bu ? 

R3 Komunitas, ya kelompok tani itu mbak 

P Terus kegiatan dari kelompok itu apa aja bu ? 

R3 Ya itu tadi yang bikin olahan minggu ketiga itu dari kelompok tani 

P Kalau warga sini ini apakah pendidikannya sudah yang wajib 12 tahun 

hingga SMA itu bu ? 

R3 Oh iya rata-rata sudah 

P Fasilitas Kesehatan yang ada disini bagaimana ya bu? 

R3 Kalau dikampung ini ga ada dokter, ya tergantung mereka mau ke dokter 

mana, tapi ga ada dokter memang dikampung ini sekitar sini. 

P Kalau keamanan disini bu ? 

R3 Ada cctv ada juga yang jaga malam, kita bayar orang 
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P Jadi disini gapernah ada pencurian atau kriminalitas lainnya gitu bu ? 

R3 Nggak, ga pernah ada 

P Kalau biasanya kan ada wisatawan kesini, itu biasanya lihat apa ya bu ? 

R3 Mereka melihat asrinya kampung ini, walaupun hidup ditengah kota tapi 

banyak tanaman jadi rasanya kayak di kampung, kayak di desa, sama 

menikmati hasil olahannya ibu-ibu itu 

P Disini sempat ada wabah penyakit ga bu ? 

R3 Alhamdulillah ga pernah 

P Kalau fasilitas tanggap bencana ada alatnya bu ? 

R3 Semprot kebakaran itu disana di balai RW 

P Tapi warganya bisa mengoperasikan alatnya itu bu ? 

R3 Ada mbak ada yang bisa 

P Berarti disini pernah terjadi bencana gitu ngga bu ? 

R3 Oh ga ada mbak alhamdulillah 

P Kalau masyarakat sini sudah mengakses pelayanan online dari kelurahan 

gitu ngga bu ? kayak akte kelahiran kematian online ? 

R3 Kurang tau saya ya mbak 

P Tapi pihak kelurahannya sering ke kampung-kampung gitu gak bu ? 

R3  Ya iya sih mbak kalau ada tamu, ada kegiatan gitu  

P kalau sosialisasi ada ga bu yang dari kelurahan gitu 

R3 Kalau ada seperti itu mereka ngundang, kayak kemarin itu dari puskesmas 

itu sosialisasi keselamatan kerja  

P Diadakan dimana itu bu ? 

R3 Di balai 

P Oh dibalai sana itu bu 

R3 Iya di balai RW 

P Untuk satu RW atau bagaimana itu bu ? 

R3 Untuk satu RW ya mbak 

P Itu banyak bu orang sini yang ikut ? 

R3 Ya lumayan mbak, ya mungkin sekitar 50% 

P Oh iya bu, ini sudah selesai tanya-tanya ya 

R3 Oh iya mbak, itu diminum dulu 

P Iya terimakasih bu 
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P  : Pewawancara 

R4  : Responden 4 

Nama  : Mbak Kegi Febriati 

  RT 2 RW 8 (Kampung Genteng Candirejo) 

P Kalau boleh tau nama mbaknya ? 

R4 Kegi Febriati 

P Sudah tinggal disini berapa tahun mbak ? 

R4 Dari kecil mbak 

P Kegiatan ekonomi yang ada di kampung ini apa saja mbak ? 

R4 Yang jelas ya UKM ya mbak, sama ada bank sampah, kalau bank sampah 

itu kan setiap bulan dikumpulkan di depan balai ini, karang tarunanya yang 

administrasinya terus dibantu ibu pkk nya bagian penimbangan, yang 

manggillin ibu-ibu, karang tarunanya bantu bawa kalau ada yang keberatan. 

Sampahnya dipilah ibunya sendiri-sendiri. Uangnya hasil bank sampah itu 

dikumpulkan bisa dibuat simpan pinjam untuk anggota UKM, jadi bukan 

buat liburan, makan, tapi dipinjam untuk pengembangan UKM, dan nanti 

harus dikembalikan dengan sampah juga, bukan uang. Jadi pinjam uang 

bayar sampah, slogannya seperti itu. 

P Ooohh..itu untuk kampung ini aja mbak ? 

R4 Iya candirejo aja, banyak seh nasabah e, suka orang nabung disini soalnya 

bermanfaat 

P Berarti karang taruna sini juga jalan ya mbak ? 

R4 Iya 

P Jangkauan pasar untuk UKM nya gimana ya mbak ? 

R4 Untuk UKM minumannya itu warga-warga itu sudah masuk ke sentra UKM, 

sama sentra pusat oleh-oleh, outlet-outlet, hotel, kantor dinas, di universitas 

P Sudah berkembang ya mbak ? 

R4 Sudah berkembang, gini dulu warga penghasilannya itu masih 500-1juta dari 

UKM itu, terus setelah warga dapat pelatihan-pelatihan itu, sekarang 

omsetnya minimal 1,5juta sampai 5juta dalam sebulan 

P Jadi perekonomian masyarakat terbantu dari UKM itu ? 

R4 Iya, kan disini ada 7 pilar, lingkungan, ekonomi, sanitasi, nutrisi, IT, 

pendidikan, aman dan nyaman, lengkap 

P Itu yang mencetuskan siapa ? 

R4 Pak RT, jadi kampung itu kan kayak negara, jadi harus ada pilarnya, kayak 

rumah itu ada tiangnya 

P Kalo nutrisi itu masuk dimana ya mbak ? 
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R4 Kalo nutrisi tuh gizi, kan ada posyandu lansia, itu nutrisi itu juga 

gabungannya lingkungan, itu kan ada sayur-sayuran hidroponik, tanaman 

herbal, kolam ikan, lele, jadi itu dipanen warga sendiri 

P Ohh berarti kolam itu punya kampung atau........ 

R4 Punya kampung 

P Yang mengelola ? 

R4 Ya karang taruna, kelompok tani, ada bapak-bapak kalau kerja bakti, kalau 

disini ga ada punyamu punyamu punyaku punyaku, semuanya milik 

bersama, sini enakan orangnya, guyub rukun tentrem 

P Kalo UKM herbal tadi itu bahannya dari mana ya ? 

R4 Kita beli dari luar, ke pasar 

P Oh ga dari dalam kampung sendiri ? 

R4 Gini, kalo permintaan dari luar kan lebih besar gitu, kalo tanaman disini kan 

juga terbatas 

P Terus saya lihat tadi kan ada green house di tengah kampung tadi itu juga 

tanaman herbal atau apa mbak ? 

R4 Tanaman TOGA sama tanaman hias, lah itu pak RT pinginnya anak-anak 

nanti belajar disitu 

P Belajar apa mbak ? 

R4 Ya belajar nanam, pembibitan, nanti kalau ada tanaman yang rusak ya 

dibenerin disitu, ya bengkelnya tanaman 

P Yang ngelola siapa mbak ? 

R4 Ya kelompok tani itu tadi, sama anak-anak karang taruna 

P Untuk penjualannya dari UKM itu tu menggunakan internet atau gimana 

mbak ? 

R4 Yang online ada 

P Itu bisa sampai mana mbak penjualannya ? 

R4 Sampai indonesia sudahan, yang luar negeri ada beberapa sih 

P Itu yang menjalankan online nya warga sendiri atau.... 

R4  Warga sendiri, tapi untuk keluar itu juga sudah banyak kayak ke 

Kalimantan, Sulawesi gitu 

P Tapi produksi UKM itu menganggu lingkungan nggak mbak? 

R4 Nggak 

P Kalau disini kemudahan telekomunikasinya gimana mbak ?  

R4 Kita ada grup, yang lebih update ya, kan orang-orang sudah pakek hp 

semua, jarang ketemu tapi tetap komunikasi di hp di grup, kadang ada 

informasi dari kecamatan ada tamu gitu ya di share di grup kampung, grup 
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karang taruna sendiri ada, grup UKM ada. 

P Untuk wifi umumnya ini apa jalan mbak ? apa lancar ? 

R4 Jalan, lancar 

P Itu kan punya RW mbak apa keterjangkauannya bisa sampai semua se RW 

mbak ? 

R4 Iya itu kampung sebelah kan juga sudah mulai berkembang, ya kan awalnya 

kampung sebelah dulu tapi stagnan ga jalan-jalan, akhirnya dibalap sama 

kampung candirejo ini, ya kan maunya jangan kampung ini aja yang maju, 

ya sebelahnya juga harus maju, akhirnya ya sekarang sebelah mulai belajar, 

kita juga bantu biar bareng-bareng majunya 

P Kalau disini pernah ada konflik warga ga mbak ? 

R4 Ga pernah ya mbak, ada ya nanti penyelesaiannya dengan musyawarah, 

biasanya kekeluargaan sih 

P Kegiatan yang ada di kampung ini gimana mbak ? banyak ? 

R4 Kalau yang terjadwal setiap bulan itu ada kayak bank sampah, posyandu, 

kelompok tani, pengajian 

P Ada juga ya mbak peraturan yang kendaraan dilarang masuk 

R4 Ada kan itu ada tata tertib nya, disepakati warga, itu uda lama, ada 

kesepakatan warga atas peraturan-peraturan yang ada kayak smoking area 

gitu 

P Kalau jalan disini apa perkerasan semuanya baik terpaving gini mbak ? 

R4 Iya baik semua, di hias di cat juga kan itu, itu juga warganya sendiri yang 

inisiatif 

P Berarti kalau maua kemana-mana disini jalan aja ya mbak ? 

R4 Iya kan tempatnya juga dekat  

P Apakah disini terdapat petunjuk jalan atau penerangan atau... 

R4 Iya ada 

P Itu ada masalah nggak mbak ? 

R4 belum ada masalah apa-apa kok 

P Kalau bahan daur ulang sampah gitu ada ga mbak ? 

R4 Ada tapi bukan kewajiban, kayak jambangan yang uda jelas sebagai 

kampung daur ulang, kalau disini ada tapi bukan sebagai penghasilan 

mereka tapi sebagai hiburan aja, waktu senggang mereka, kayak ada tas, 

sendok dibakar jadi bunga, banyak itu, itu dari kertas, tapi untuk sendiri 

bukan untuk dijual, kostum juga ada. Maksudte warga itu masih kreatif gitu 

ada, Cuma ya emang bukan untuk penghasilan, ga dijual. 

P Kalau yang limbah air mandi, air........... 
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R4  Itu ada di pilar sanitasi, difilter, di pandora, ditanam dibawah tanah 

ukurannya 7 m x 1,5 m, dari limbah rumah tangga itu kan masuk ke gorong-

gorong kan, lah itu nanti gorong-gorong ada yang masuk di pandora, nanti 

dijadikan air bersih, terus air bersih disalurkan ke kolam, ke tanaman, bisa 

juga untuk cuci sepeda motor. Itu juga menyalur ke rumah warga, nanti 

dirumah warga depan itu ada kran, jadi sampeyan bisa cuci tangan di depan, 

terus ada 5 titik khusus untuk cuci tangan ada wastafelnya.  

P Sejak kapan itu mbak pandora itu ? 

R4 2012, itu proyeknya rektor sampeyan, pak joni, saat masih dosen 

P Ada polusi lingkungan ga mbak ? 

R4 Nggak, lah sekarang loh kendaraan taruh depan, terus tanamannya yo 

banyak 

P Kalo energi alternatif ada ngga mbak disini ? 

R4 Oh engga 

P Ohya terus kalau menurut mbak. bangunan rumah disini ini uda tertata 

belum mbak ? 

R4 Ya sudah lingkungan sudah ketata 

P Sudah permanen semua juga ya mbak bangunannya ? 

R4 Iya sudah 

P Untuk masyarakatnya kebanyakan menggunakan smartphone atau gimana 

mbak ? 

R4 Smartphone, sudah pinter mak mak e, kebanyakan untuk menjalankan 

usaha, jadi kan promosinya via facebook, twitter, grup gitu, grup UKM 

sesurabaya, mak mak e pinter 

P Selain smartphone ada teknologi lain mungkin mbak ? 

R4 Komputer, ini masyarakatnya juga nggunain komputer ini 

P Komputer kampung ini berarti mbak ? 

R4 Iya, printernya juga printer komputer, kalau orang sini mau ngeprint ya 

ngeprint kesini 

P Kalau pemberdayaan masyarakatnya disini ada ga mbak kayak pelatihan 

atau apa gitu ? 

R4 Ada pelatihan gitu, kan disini masih di pantau sama dinas kesehatan, 

disperindag, juga dari pertanian, LH lingkungan hidup, itu masih banyak 

mbak, itu kadang juga mahasiswa sering bikin pelatihan disini. 

Pemberdayaan masyarakatnya masih jalan, malah disini itu ibu-ibu nya aktif 

anak-anaknya juga aktif 

P Terus banyak ga mbak masyarakat yang ikut acara gitu itu ? 
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R4 Banyak, ya kan uda resiko, acaranya di kampung ini, ya masyarakatnya 

harus ikut 

P Sekitar berapa persen gitu mbak ? 

R4 60 70 % lah 

P Kalau komunitas disini ada apa saja mbak ? kayak kelompok-kelompok gitu 

R4 Ya itu ada karang taruna, kelompok tani, pemerhati lingkungan hidup, 

pemuda penggerak literasi, Cuma ya anak-anak itu-itu ae 

P Kalau kegiatan yang dari karang taruna ? 

R4 Banyak, waduh, kayak gini ada tamu mereka yang tanggung jawab, kayak 

bank sampah itu juga mereka, kerja bakti, banyak 

P Kalau budaya yang ada dikampung sini mbak ? 

R4 Budaya, kalau budaya disini itu kekeluargaan, maksudnya tu ga ada yang 

membedakan, kekeluargaan pokoknya 

P Kalau warga sini ini apakah pendidikannya sudah yang wajib 12 tahun 

hingga SMA itu mbak ? 

R4 Iya sudah semua insyaAllah 

P Kalau Fasilitas Kesehatan yang ada disini itu gmna mbak ? 

R4 Biasanya, kalau lansia itu seminggu sekali dihari rabu, kalau puskesmas 

pasti mantau disini,kalau ada yang lansia sakit didatangi ke rumahnya, 

dilihat sakitnya apa 

P Terus untuk keamanan itu ada yang jaga bergilir atau gimana mbak ? 

R4 Ada yang jaga, masyarakat sini sendiri 

P Juga ada cctv nya ya mbak ? 

R4 Ada , di depan di tengah, ada 4, jadi kalau sampeyan keliling tadi kelihatan, 

kepantau, jadi aman 

P Berarti ga pernah ada kriminalitas ya mbak ? 

R4  Ada, tapi uda lama itu, tapi ya ga sampek berlarut 

P Sempet ada bencana gitu ngga mbak disini 

R4 Nggak 

P Kalau fasilitas tanggap bencana gitu gimana mbak di kampung ini ? 

R4 Ada titik kumpul, ada hydran, ada 2,warga juga sudah di kasih pelatihan 

gimana kalo kebakaran 

P Jadi warga bisa dong mengaplikasikan itu mbak ? 

R4 Iya bisa 

P Tapi masih berfungsi juga ya mbak 

R4 Berfungsi 

P Kalau pelayanan online dari kelurahan apa masyarakatnya sudah tau bu ? 
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R4 Sudah sudah 

P Untuk pelayanan online dari kelurahan seperti akte online, apa warganya 

sudah menggunakannya ? 

R4 Kurang tau mbak kalo itu, pihak kelurahan jarang terjun, Cuma terjun kalo 

ada kegiatan ada even baru terjun, mereka Cuma main data, tapi dipermudah 

kalo kita bikin apa-apa ke kelurahan, 

P Tapi kayak alat buat online nya itu ada ya mbak di kelurahan itu 

R4 Iya di kelurahan sudah lengkap sekarang, ada wifi juga 

P Dukungan  dari pihak kelurahan untuk kampung ini bagaimana ? 

R4 Kita kerjasama sama kelurahan sama polsek, pak anu tuh masih sering 

kesini mantau, bagian Bapinnaspol itu sering mantau kesini, sebagai 

perantara antara kita sama kelurahan, kalo ada masalah ya bilang nanti 

dibilangkan ke kelurahan, kelurahan tetap mantau, tetep jalan-jalan kesini 

lihat-lihat tetep 

P terus kalau sosialisasi ada ga mbak yang dari pihak kelurahan gitu 

R4 Ada, pelatihan-pelatihan ada 

P Itu disini apa ke kelurahan ? 

R4 Kadang-kadang gantian, kebanyakan sih ke kelurahan 

P Berarti perwakilan aja ya mbak ?  

R4 Iya kader-kadenya aja, tapi kalau yang disini ya warganya yang ikut 

P Oh iya mbak, mungkin cukup saya tanya-tanya mbak 

R4 Oh iya mbak 

P Kalau begitu terimakasih atas waktu dan informasinya ya mbak 
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P : Pewawancara 

R5 : Responden 5 

Nama  : Pak Khoirul Anwar 

  RT 1 RW 8 (Kampung Genteng Bandar Lor) 

P Kalau boleh tau nama Bapak ? 

R5 Khoirul Anwar 

P Alamatnya pak 

R5 Genteng BandarLor no 38, RT 1 RW 8 

P Sudah tinggal berapa tahun disini pak 

R5 Ya sudah dari kecil, disini saya sebagai RW disini 

P Oh iya pak, saya mau tanya ini pak, Kegiatan ekonomi yang ada di kampung 

ini apa saja mbak ? 

R5 Kalo kampung sini masyrakat itu mayoritas pedagang karena dekat pasar 

jadi mereka rata-rata wiraswasta, jualan di pasar maupun jualan dirumah, 

kayak nasi atau gorengan, itu mayoritas, yang lain mungkin sedikit pegawai, 

tapi dikit, 80% lah pedagang 

P Kalo UKM gitu ada gak pak disini ? 

R5 Kalo disini ini kan satu RW 2 RT, yang sini RT 1, kalo sana nyebrang sana 

ya RT 2 Genteng Candirejo, kalo UKM ya mereka itu pedagang, kalo yang 

sana Genteng Candirejo itu banyak UKM, 

P Jadi disini belum ada UKM pak ya ? 

R5  Belum, belum terbentuk, UKMnya pedagang 

P Pembelinya itu darimana aja pak ? 

R5 Ya umum, pembelinya umum karna jualnya di pasar 

P Kalau penjualannya gitu pakek internet ga pak ? 

R5 Ga perlu, kan pembeli datang, jadi gaperlu internet 

P Kalo telekomunikasi disini kayak telefon umum gitu ada ngga pak ? 

R5 Kalau telefon umum sekarang ya jarang, gak ada, dulu ada 

P Kalau wifi umum pak ? 

R5  Ada di balai RW 

P Itu jangkauan wifinya sampai sini atau... 

R5 Oh ndak, ndak sampai, terbatas, kecuali kalau dipasang spot spot itu bisa 

disambungkan 

P Itu ada kemungkinan pak akan dipasang ? 

R5 Tergantung dana 

P Pernah ada konflik gak pak disini pak warganya ? 
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R5 Kalau dibilang konflik alhamdulillah belum pernah ada, tapi kalau selisih 

kecil ada namanya dikampung tapi ya ga sampek parah lah,jarang 

P Kegiatan yang ada di kampung ini apa aja ya pak ? 

R5 Kalau kegiatan ya masyarakat itu rutinitasnya kerja bakti, menimbang 

sampah, pemeriksaan jentik nyamuk, pembibitan tanaman itu rutinitasnya, 

kalau kerja bakti akhir minggu, kalau nimbang sampahnya minggu kedua, 

kalau pemeriksaannya setiap minggu 

P Pemeriksaan dari warga sendiri, atau..... 

R5 Ya warga sendiri terutama karang taruna, anak-anak muda dari SMP SMA 

P Jadi setiap minggu ada kegiatan ya pak 

R5 Pasti ada, belum lagi nanti kegiatan senam sebulan sekali, kumpulnya di 

balai RW 

 P Ada ga pak peraturan kendaraan dilarang melintas atau apa gitu ? 

R5 Kalau disini dulu ga boleh dinaiki, kebetulan sini aja yang minta dinaiki, 

tapi ya ga boleh ngebut  

P Kalau jalan disini apa mudah dilalui pak sama kendaraan gitu.. 

R5 Kalau disini yaa kan jalannya sempit jadi ya sepeda motor aja, itu kalau 

bawa barang banyak terus papasan gitu juga agak sulit 

P Itu karna dekat pasar atau gimana pak ? 

R5 Iya dekat pasar itu kan bawa barang berat-berat gitu, tapi yang sini aja, yang 

sana gaboleh dinaiki 

P Kalau disini ada pengelolaan bahan daur ulang sampah gitu ga pak ? 

R5 Kalau disini warganya kan uda pedagang jadi kesibukannya itu banyak 

kesitu, jadi keadaan daur ulang dan sebagainya itu kurang minat 

P Jadi kalau disini sampahnya langsung ke bank sampah itu pak? 

R5 Iya bank sampah, langsung dijual ke pengepul, yang sampah kering dipisah 

dikasihkan ke bank sampah, lah sampah basahnya dimasukkan ke 

komposter-komposter 

P Oh ada komposter juga ? 

R5 Komposter ada 

P Kalau kayak limbah air itu diapakan pak ? atau dibuang saja gitu ? 

R5 Kalau sini dibuat semacam IPAL, jadi rumah tangga masuk ke got 

kampung, lah itu di pasang alat IPAL, filter,Setelah itu airnya dibuat siram-

siram, dipompa pakek pompa langsung dipakek siram-siram satu kampung 

P Kalo disini pernah ada polusi gak pak? 

R5 Kalau disini belum pernah,sampah yang dibakar ya ga ada, lagian disini juga 

banyak penghijauan,  
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P Terus disini ada penggunaan energi alternatif ga pak ? 

R5 Gak ada 

P Untuk masyarakatnya kebanyakan menggunakan smartphone atau ngga pak 

? 

R5 Ya rata-rata sekarang jaman modern kan ya pakek hp yang canggih itu mbak  

P Kalau prestasi yang pernah dirai kampung ini apa saja ya pak? 

R5 Ini tahun ini ikut merdeka dari sampah sama Surabaya green n clean, kalo 

merdeka dari sampah menang juara pengijauan terbaik, kalau SGC nya 

partisipasi terbaik 

P Kalau penghijauan terbaik itu bagaimana ya pak ? 

R5 Kalau penghijauan itu an setiap rumah memiliki tanaman-tanaman minimal 

4-5 pot bunga, kalau sini sudah banyak semacam kotak semacam taman 

kecil gitu uda terpasang, ada pohon lindungnya atau pohon produktif ya 

kayak blimbing, sirsat, jambu biji 

P Kalau partisipasi terbaik itu bagaimana pak ? 

R5 Partisipasi itu kan dukungan masyarakat, jadi kalau ada kegiatan kampung 

gitu, kerja bakti, bank sampah gitu masyarakatnya kan dukung itu, jadi ya 

partisipasi itu disitu, baik keterlibatan secara langsung maupun tidak, kalau 

kerja bakti kan mereka ikut, kalau tidak langsung kan bisa minimal bersih-

bersih dirumahnya sendiri, nanam pohon terus juga pemeriksaan kamar 

mandi, secara otomatis akan dikontrol sendiri, jadi mereka ikut mendukung 

kegiatan kampung 

P Berarti disini ada pemberdayaan masyarakatnya ga pak ? 

R5 Dulu sih pernah pelatihan-pelatihan dari pihak pertanian, LSM itu pernah, 

lah terus mereka jarang mengikuti, LSM juga gitu pindah-pindah, tapi ya itu 

tergantung pengurus kampungnya, harus disampaikan ke warganya, kalau 

pelatihan yang sekarang ya itu untuk meingkatkan ekonomi, mangkannya itu 

dibikin kayak UKM gitu.  

P Kalau disini ada komunitas atau kelompok apa saja gitu pak ? 

R5 Kalau sini karang taruna ada 

P Kegiatan yang dari karang taruna itu biasanya apa saja pak ? 

R5  Kegiatannya mengikuti program bapak-bapaknya, karena jumlahnya sedikit, 

kalau kerja bakti ya ikut kerja bakti, kalau pembibitan tanaman ya ikut 

pembibitan, pembibitan itu pada lahan kosong, jadi ada lahan kosong, tidak 

terawat, rumah kosong akhirnya dibuat itu rumah pembibitan 

P Yang mencetuskan itu siapa pak ? 

R5 Ya pengurus kampung, RT sini 
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P Kalau warga sini ini apakah pendidikannya sudah yang wajib 12 tahun 

hingga SMA pak warganya? 

R5 iya rata-rata anak-anak sini ya harus SMA 

P Disini ada fasilitas kesehatan pak ? 

R5 Mereka langsung ke puskesmas, kalau RW sini ya setiap hari rabu kegiatan 

lansia, terus minggu ke 2 sama minggu ke 4 itu posyandu, itu langsung 

dimonitori sama pihak puskesmas tapi yang melaksanakan ya warga sendiri 

P Terus untuk fasilitas keamanan disini bagaimana pak ? 

R5 Kalau keamanan kalau amannya ya cuma kumpul aja 

P Kalau fasilitas pendidikannya bagaiamana pak disini ? 

R5 Kalau disini ya kalau TPQ gitu habis magrib anak-anak itu di masjid diajari 

sama takmir masjidnya, terus ada juga TBM dibalai RW untuk baca buku 

segala macem 

P Kalau kampung ini belum jadi kampung wisata ya pak ? 

R5 Kalau kampung ini belum, tapi rencananya tahum 2018-2019 targetnya jadi 

kampung wisata, bukan satu RT aja, tapi satu RW, bukan wisata yang murni 

wisata, tapi wisata kampung yang mengedepankan edukasi ya 

P Kalau disini pernah ada wabah penyakit pak ? 

R5 Belum pernah 

P Pernah terjadi tindak kriminal kayak pencurian ? 

R5 Alhamdulillah belum pernah terjadi, pintu gerbang jam 11 sudah ditutup 

P Kalau fasilitas tanggap bencana belum ada ya pak ? 

R5 Belum belum ada 

P Sempet ada bencana gitu ngga pak disini 

R5 Nggak, salurannya sudah bagus semua, pembuangan air lancar 

P Kalau pelayanan online dari kelurahan apa masyarakatnya sudah tau apa 

belum pak ? 

R5 Kalau mereka sudah dikasih tau, diserahkan ke petugas kelurahan lah 

P Pihak kelurahan sering lihat-lihat ga pak kesini 

R5 Kalau ada kegiatan otomatis pihak kelurahan juga nuntun, kayak lihat gitu, 

sama ini pihak bapinaspol nya dari polsek, jadi kelurahan menyuruh pihak 

polsek lah nanti bapinnaspolnya ini yang turun, sering, Kampung sini kan 

uda kebentuk grup, dari ketua RT RW Bappinaspol Bappinsa, jadi ada 

komunitas wa nya, jadi info apapun langsung lewat wa hp itu, udah modern 

ya, petugas kelurahan juga gitu mantau lewat wa itu, nanti ada kerusakan ya 

infonya emang dari RW, lah RW diinfokan lewat grup wa, difoto 

kerusakannya langsung di laporkan ke PLN, ke PU gitu 
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P Jadi koordinasinya itu bagus gitu ya pak ? 

R5 Iya gitu 

P Ada gak pak peraturan dari kelurahan untuk kampung gitu 

R5 Diserahkan ke rapat kampung, jadi tinggal dapat dukungan dari pihak 

kelurahan aja gitu 

P Kalau sosialisasi dari kelurahan gitu pak ? 

R5 Ya kalau sosialisasi kan di kecamatan di kelurahan perwakilan aja yang 

diundang, kayak RT atau RW nya aja 

P Tapi kalau partisipasi masyarakat kalau ada sosialisasi gitu bagaimana pak ? 

R5 Pertemuan setiap bulan, arisan PKK RT, arisan PKK RW, jadi sosialisasinya 

lewat arisan itu, jadi enak gak harus ketemuan sendiri gitu, kecuali kalau ada 

hal yang mendesak 

P Oh iya pak, ini sudah selesai, mungkin cukup saya tanya-tanya sampai sini 

pak 

R5 Oh iya, kalau belum selesai ya gak papa 

P Sudah kok pak, kalau begitu terimakasih banyak atas waktu dan 

informasinya ya pak 

R5 Iya iya 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

 

 

KELURAHAN JAMBANGAN 

P : Pewawancara 

R1 : Responden 1 

Nama  : Pak Arif Setiawan  

  RW 5 

P Kalau boleh tau nama Bapaknya ? 

R1 Arif Setiawan 

P Sudah tinggal berapa tahun disini pak 

R1 Saya ? sudah mulai tahu 95, 23 an lah 

P Alamatnya pak 

R1 Jambangan 1A no 6 

P Disini bapak sebagai pak RW ya 

R1 Iya 

P Oh iya pak, saya mau tanya ini pak, Kegiatan ekonomi yang ada di kampung 

ini apa saja mbak ? 

R1 Pegawai swasta kebanyakan disini 

P Kalo UKM   ada gak pak disini ? 

R1 UKM ada, Cuma e aku kurang paham ya, ada Cuma ga begitu banyak 

P Itu biasanya UKM apa pak ? 

R1 Itu ini, apa, daur ulang itu, daur ulang sampah 

P Itu penjualannya sudah sejauh mana ya pak ? 

R1 Yang saya tau sudah terkenal, sudah pameran ke jakarta juga 

P Itu sudah lama itu pak ? 

R1 Sudah sejak tahun 2010 apa 2009 

P Banyak juga pak masyarakat yang ikut ? 

R1 Kalau masyarakat yang telibat banyak,kalau untuk yang sentranya ya sedikit 

P Bahannya itu dari sampah masyarakat sendiri atau... 

R1 Iya biasanya ibu-ibu itu di peseni kalau beli pewangi itu yang besar nanti di 

beli 

P Kalau disini ada bank sampah   nggak pak ? 

R1 Ada bank sampah 

P Bank sampah itu bekerja sama dengan daur ulang itu ngga pak ? 

R1 Kalau bekerjasama secara anu enggak, Cuma biasanya ibu-ibu itu langsung 

ke UKM yang membutuhkan kalau ada bahan-bahannya buat daur ulang itu, 

kalau bank sampahnya kan untuk menampung sampah yang layak jual 

P Berarti pembuatannya itu nggak merusak lingkungan   pak ? 
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R1 Ooh enggak enggak, malah mengurangi sampah kan 

P Kalau penjualan hasil daur ulang menggunakan internet nggak pak ? 

R1 Oh enggak, itu kan kita wilayah sendiri lagi, sewilayah RW aja 

P Melalui daur ulang itu apakah perekonomian masyarakat terbantu pak? 

R1 Kalau secara ..terbantu lah, emang itu tujuannya memang buat membantu 

ya, mungkin hasilnya bisa buat tambahan, yang pasti terbantu lah 

P Kalo telekomunikasi disini kayak telefon umum   ada ngga pak ? 

R1 Sudah gak ada 

P Kalau wifi umum pak ? 

R1 Ada di balai RW 

P Itu apa masyarakatnya juga banyak yang mengakses kesana ? 

R1 Iya, ya emang digunakan untuk masyarakat yang mau kesana ya monggo, 

emang disediakan untuk masyarakat 

P Pernah ada konflik gak pak disini pak warganya ? 

R1 Wah ndak ada 

P Kegiatan yang ada di kampung ini apa aja ya pak ? 

R1 PKK ada setiap bulan, yasin tahlil,latihan qosidahan, kalau kerja bakti lihat 

kebutuhan, kalau gak ada yang urgent 3 bulan sekali 

P Ada ga pak peraturan kendaraan dilarang melintas atau apa   ? 

R1 Untuk disini ndak ada, bebas, karna gangnya kan besar-besar 

P Kalau jalan disini sudah paving semua ya pak ? 

R1 Iya sudah semua, di cat cat juga 

P Berarti kalau maua kemana-mana disini jalan aja ya pak ? 

R1 Iya deket-deket  

P Kalau disini penerangan jalan lampu-lampu itu lancar pak ? 

R1 Iya lancar 

P Kalau kayak limbah air itu diapakan pak ? atau dibuang saja   ? 

R1 Kalau air limbah biasanya kita ada , yang saluran di luar, setiap RT ada satu 

satu, kita gunakan untuk nyiram kembang aja, kayak Ipal yang air di filter 

itu, satu RT ada satu, kan lihat kebutuhannya, yang mana yang tanamannya 

banyak, kalau di balai RW ada 1, kalau di balai RW itu istilahnya buat 

kamar mandi 

P Kalau yang daur ulang sampah tadi apakah ada teknologinya pak ? 

R1 Ya sama tangan saja untuk sementara ini 

P Kalo disini pernah ada polusi gak pak? 

R1 Kalau polusi nggak lah, sini termasuk bebas polusi 

P Kalau menurut bapak apakah bangunan rumah disini ini uda tertata pak ? 
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R1 Ya sudah lingkungan sini sudah ketata 

P Terus disini ada penggunaan energi alternatif ga pak ? 

R1 Gak ada 

P Untuk masyarakatnya kebanyakan menggunakan smartphone atau ngga pak 

yang biasa  ? 

R1 Ya rata-rata sekarang jaman modern ya hp android   smartphone 

P Apa biasanya selain buat komunikasi juga dibuat kerja pak ? 

R1 Mestinya ada ya, juga buat anak sekolah itu berguna juga buat pelajarannya, 

kan juga disini banyak yang jualan online online   

P Kalau disini warganya pernah ada pelatihan-pelatihan   nggak pak ? 

R1 Kalau pelatihan sering disini tapi langsung di koordinasi sama kelurahaan 

kayak pelatihan menjahit, memasak, bengkel 

P Itu di kelurahannya ya pak 

R1 Iya 

P Berarti perwakilan saja pak ? 

R1 Iya, langsung koordinatornya di kelurahan 

P Kalau disini ada komunitas atau kelompok apa saja   pak ? 

R1 Ada karang taruna 

P Kegiatan yang dari karang taruna itu biasanya apa saja pak ? 

R1 Ya kalau dari karang taruna selama ini ya kumpul-kumpul, ada kegiatan 

17an, Cuma rencananya mau diadakan kayak musik, pembinanya kan seni, 

dia mau mengajak adek-adek karang taruna buat melestarikan seni  

P Ada pembinanya itu dari warga sini sendiri pak ? 

R1 Iya  

P Kalau warga sini ini apakah pendidikannya sudah yang wajib 12 tahun 

hingga SMA itu pak ? 

R1 Oh iya rata-rata harus tamat SMA semua sekarang 

P Kalau disini budaya yang masih ada itu apa pak? 

R1 Gak ada disini 

P Disini kalau masyarakat sakit fasilitas kesehatan yang ada bagaimana pak ? 

R1 Kita biasanya langsung ke puskesmas, kan masyarakat sekarang sudah di 

wajibkan bpjs, puskesmas jambangan ada, ke kebonsari juga ada dan lebih 

lengkap perlengkapannya 

P Terus untuk fasilitas keamanan disini bagaimana pak ? 

R1 Ada poskamling disini 

P Ada yang jaga juga pak? 

R1 Ada kalau malam setiap malam 
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P Itu petugas yang jaga dari sini sendiri pak ? 

R1 Iya orang sini 

P Kalau fasilitas pendiidkan disini pak... 

R1 Paud, paud ada di balai RW, Kalau TK ada juga, kalau wilayah RW gak ada 

SD SMP, tapi kalau wilayah kelurahan ada SD SMP 

P Kalau disini pernah dikunjungi wisatawan nggak pak ? 

R1 Ada sering 

P Biasanya itu lihat apanya pak ? 

R1 Rata-rata mereka lihat daur ulang, ya kayak lihat kebersihan, keasrian, 

Cuma biasanya koordinatornya dari kelurahan, kalau di tempat kita biasanya 

ke taman jangkar sama lihat bank sampah, pengelolaan sampahnya, daur 

ulang 

P Kalau disini pernah ada wabah penyakit pak ? 

R1 Belum pernah, ya sakit biasanya aja 

P Pernah terjadi tindak kriminal kayak pencurian ? 

R1 Kalau pencurian seh ya jarang sekali 

P Kalau disini ada fasilitas tanggap bencana nggak pak ? 

R1 Ada tapi langsung di koordinator di kelurahan 

P Seperti apa itu pak? 

R1 Ya itu ada relawan, jadi kalau ada bencana-bencana itu mereka yang jalan, 

dari kelurahan tapi personal relawannya itu dari tiap Rwnya, warga-

warganya 

P Kalau untuk alatnya ada nggak pak ? 

R1 Untuk di rumah-rumah gak ada seh, tapi untuk di kecamatan ada pemadam 

kebakaran 

P Sempet ada bencana   ngga pak disini 

R1 Gak ada disini 

P Kalau pelayanan online dari kelurahan apa masyarakatnya sudah tau apa 

belum pak ? 

R1 Mereka ya sudah tau, tapi ya tetep akan kembali ke pengurus kampung 

untuk tanda tangannya, saya kira online itu belum sempurna sih, jadi nanti 

tetap kembali ke pengurus, jadi masyarakat gak bisa langsung juga, harus 

tanda tangan dulu di pengurus, online untuk blangkonya aja 

P Berarti di kelurahan ada alat buat online nya itu ya pak? 

R1 Iya ada disana 

P Ada wifi nya juga pak ? 

R1 Iya ada 
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P Pihak kelurahan sering lihat-lihat ga pak kesini 

R1 Kalau petugasnya ya sering 

P Itu biasanya ngapain pak? 

R1 Biasanya ya lihat-lihat kondisi aja, kalau disini saya rasa sudah tanggap ya, 

jadi kalau ada lampu yang mati kita lapor ke kelurahan nanti kelurahan yang 

mnegurus ke dinas terkait, nanti langsung di perbaiki, kita gak langsung ke 

dinas, tapi kelurahannya, itu biasanya memang pihak kelurahannya keliling-

keliling malam hari juga itu lihat-lihat 

P Terus dari kelurahan ada nggak pak peraturan atau kebijakan-kebijakan 

yang buat kampungnya ini ? 

R1 Ya ada, seperti kayak menjaga kebersihan , untuk selalu menjaga keamaan 

supaya kejahatan teredam, ya biasanya himbauan lah 

P Kalau sosialisasi yang dari kelurahan kesini pernah ada nggak pak ? 

R1 Kalau sosialisasi biasnya melalui RT RW aja, biasanya kalau ada 

kedatangan dari pemerintah daerah, ya RT RW yang dikasih tau nanti 

disebarkan ke warganya 

P Oh iya pak, ini sudah selesai, mungkin cukup saya tanya-tanya sampai sini 

pak, terimakasih banyak atas informasi dan waktunya pak 

R1 Oh iya,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

 

P : Pewawancara    

R2 : Responden 2 

Nama  : Bu Lis 

  RW 5 RT 3 

P Kalau boleh tau nama ibu ? 

R2 Ibu lis 

P Sudah tinggal disini berapa tahun buk ? 

R2 Sudah lama mulai tahun 89 

P Ini ibunya sebagai bu RT nggeh ? 

R2 Iya RT 3 

P Alamatnya ibu ? 

R2 Jambangan nomor 27  

P Oh iya buk, kalau boleh tau kegiatan ekonomi yang ada di kampung ini apa 

saja buk ? 

R2 Kebanyakan ya pegawai ada,pedagang ada 

P Kalau disini kayak ada UKM UKM   nggak bu ? 

R2 Ya anu adanya usaha buat kue terus dijual 

P Banyak bu warga yang seperti itu ? 

R2 Ada 5 orang paling, buat kue basah 

P Tapi itu usahanya nggak menyebabkan kerusakan lingkungan ? 

R2 Nggak 

P Bahannya itu dari luar   terus diolah di rumah   buk ? 

R2 Iya diolah 

P Untuk penjualannya itu menggunakan internet juga nggak bu ? 

R2 Nggak 

P Berarti itu langsung dijual kemana buk ? 

R2 Dijual ke orang jualan kue , dititipkan 

P Disini kayak ada telefon umum   ngga buk ? 

R2 Nggak ada, sudah gak ada 

P Kalau wifi umum buk ? 

R2 Ada di balai RW 

P Itu masyarakatnya banyak yang mengakses kesana nggak bu ? 

R2 Iya banyak 

P Kalau masyarakat disini pernah terjadi konflik gak buk warganya? 

R2 Gak ada 

P Kalau kegiatan disini biasanya apa saja buk ? 
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R2 Ya itu pengajian sama arisan, kerja bakti ada juga sebulan sekali, senam ada 

juga setiap minggu pagi di balai RW 

P Se RW berarti bu ? 

R2 He e 

P Kalau disini ada gak buk peraturan kendaraan dilarang dinaiki   buk? 

R2 Sini gak papa dinaiki 

P Kalau jalan disini apa paving semuanya baik sama tercat gini buk? 

R2 Iya disini semua sudah paving di cat juga 

P Disini kalau kemana-mana jalan aja berarti buk? 

R2 Iya 

P Apakah disini terdapat petunjuk jalan atau penerangan atau... 

R2 Iya ada 

P Itu lancar buk kayak penerangannya itu ? 

R2 Iya ya nyala terus 

P Kalau disini ada pengelolaan sampah nggak buk ? 

R2 Sampah ya ada bank sampah, daur ulang itu tapi di RT 2, disini ya bank 

sampah aja itu 

P Kalau pengelolaan limbah air   ada nggak bu ? 

R2 Ada IPAL di belakang , tiap RT ada, satu RT satu, ya buat siram bunga 

sekitar situ , siram tanaman 

P Kalau disin sempat ada polusi-polusi   nggak buk? 

R2 Nggak ada 

P Berarti menurut ibuk kalau disini bangunan rumahnya uda tertata ya buk ? 

R2 iya sudah  

P Kalo energi alternatif ada ngga bu disini ? 

R2 Gak ada disini 

P Untuk masyarakatnya kebanyakan menggunakan smartphone atau gimana 

bu ? 

R2 Yang sudah canggih 

P Itu juga digunakan untuk bekerja nggak buk? 

R2 Iya, ya buat wa, kalau ada pesen juga lewat wa, grup RT juga ada wa 

P Oh berarti se RT ada grup wa nya buk ? 

R2 Iya ada buat koordinasi sama RT atau RW lainnya  

P Kalau   masyarakatnya ada pelatihan-pelatihan   gak bu? 

R2 Ada, pelatihan masak ada, pelatihan lainnya juga ada 

P Itu ke kelurahan atau... 

R2 Ke kelurahan 



213 

 

 

P Perwakilan saja berarti ? 

R2 Iya perwakilan 

P Bukan Cuma RT RW nya itu buk ? 

R2 Endak, ditanyain ke warganya siapa yang mau ikut 

P Berarti masyarakatnya kalau ada kegiatan-kegiatan   antusiasnya bagaimana 

buk ? 

R2 Ya seneng, kalau ada pelatihan ya banyak yang pingin ikut, Cuma kan 

terbatas 

P Kalau komunitas atau kelompok disini apa saja buk ? 

R2 Ada pkk karang taruna 

P Kalau kegiatan dari kelompoj tersebut biasanya apa buk ? 

R2 Jarang kegiatannya 

P Oh iya pak warga sini ini apakah pendidikannya sudah yang wajib 12 tahun 

hingga SMA itu buk ? 

R2 Oh iya sudah semua sekarang 

P Kalau disini ada budaya-budaya yang masih di pertahankan nggak bu ? 

R2 Nggak ada  

P Kalau Fasilitas Kesehatan yang ada disini itu ada apa saja buk? 

R2 Ke puskesmas jambangan 

P Kalau keamanan disini kayak ada pos kamlingnya nggak bu?  

R2 Ada, dibalai RW situ 

P Oh di balai RW nya, ada yang jaga itu buk ? 

R2 Ada, ada penjaganya 3 orang 

P Dari warga sini sendiri buk ? 

R2 Iya 

P Kalau fasilitas pendidikan disini itu ada apa saja bu ? 

R2 Paud dibalai RW itu ada paud, disini paud tok, kalau TK ke RW sebelah 

P Kalau wisatawan   sering gak bu kesini ? 

R2 Ada, dulu pernah 

P Itu biasanya lihat apanya buk ? 

R2 Lihat lingkungan 

P Disini sempat ada wabah penyakit nggak bu ? 

R2 Nggak ada 

P Kalau pernah ada pencurian atau kriminalitas lain   buk ? 

R2 Ada tapi dulu, sekarang gak ada 

P Kalau disini ada fasilitas tanggap bencana nggak buk ? 

R2 Nggak ada  
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P Tapi kalau disini sempat ada bencana nggak buk ? 

R2 Nggak ada 

P Kalau pelayanan online dari kelurahan apa masyarakatnya sudah tau apa 

belum buk ? kayak ada akte online atau... 

R2 Puskesmas online, daftarnya online 

P Kalau yang dari kelurahannya buk ? 

R2 Biasanya RT yang minta tolong buat ngurus  , minta surat pengantar juga 

P kalau sosialisasi dari kelurahan   gak buk untuk masyarakatnya ada ngga 

buk? 

R2 Gak ada  

P Oh iya bu, mungkin ini sudah selesai 

R2 Iya iya  

P Terimakasih atas waktu dan informasinya 
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P : Pewawancara 

R3 : Responden 3 

Nama  : Bu Ida Rohayati 

  RW 5 RT 2 

P Kalau boleh tau nama ibu ? 

R3 Ibu Ida Rohayati 

P Alamatnya ibu ? 

R3 Jambangan 2B no 6  

P Sudah tinggal disini berapa tahun buk ? 

R3 Mulai 97, 21 tahun 

P Ini ibunya sebagai bu RT ? 

R3 Iya RT 2 

P Oh iya buk, kalau boleh tau kegiatan ekonomi yang ada di kampung ini apa 

saja buk ? 

R3 Ya ada yang pns, pensiunan, pegawai ya kebnyakan disini 

P Kalau disini kayak ada UKM UKM   nggak bu ? 

R3 UKM, oh ada saya 

P UKM apa itu buk ? 

R3 Saya anu, daur ulang 

P Kalau boleh tau awalnya itu bagaimana bu ? 

R3 Awalnya itu dulu kan pertama ada lomba merdeka dari sampah, kan 

mencakup warga mandiri, jadi bagaimana biar bisa menghasilkan untuk 

kampung sendiri, akhirnya ibu-ibunya ada inisiatif ada ide untuk membuat 

daur ulang sampah 

P Itu satu kelurahan jambangan ini atau... 

R3 Satu kelurahan, se kecamatan bahkan , tapi ada beberapa titik tok, titik titik 

UKM 

P Itu bahannya darimana buk ? 

R3 Saya yang dulu itu ngambil dari depo sampah, cuman mungkin sekarang kan 

agak langkah, jadi kita juga ambil di laundry-laundry 

P Ooohh 

R3 Dulu juga sempat ambil di TPA Sukolilo, waktu awal dulu, tapi ada yang 

ngepul, jadi kita ambil dari pengepul 

P Itu penjualannya sudah sampai mana itu buk ? 

R3 Ada yang dari luar pulau ada, kita kan mensupply, jadi ada produk baru   

nanti kita kirim ke pak tris itu ada galerinya dirumah dia, nanti dia yang 
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menjualkan 

P Oohh berarti dikumpulkan disitu itu buk ? 

R3 Iyaa 

P Itu penjualannya menggunakan internet nggak buk? 

R3 Kalau saya belum, tapi kalau di galerinya itu iya, orang banyak web web 

nya    

P Berarti itu penjualannya dijadikan satu   ya buk ? 

R3 Iya saya ini kan menyupply, di galeri itu dijadikan satu  

P Apa dari UKM daur ulang itu membantu perekonomian ibuk ? 

R3 Ya sangat membantu, penghasilan itu bisa dibuat tambah-tambahan 

P Itu dari tahun berapa buk ? 

R3 2008 

P Oh uda lama ya 

R3 Iyaa 

P Penjualannya itu juga sampai luar negeri nggak bu ? 

R3 Dulu kan kalau ada kunjungan,kan kita kan ngasih produk kampung, ya 

kalau kunjungan   mereka yang beli, dulu pernah jepang, jadi mereka kesini 

beli tapi persediaannya kurang, setelah itu kita kirim kesana 

P Itu sering buk ada wisatawan   ? 

R3 Iya sering,  

P Itu biasanya lihat apanya buk wisaawan   ? 

R3 Ya lihat kebersihan lingkungan, daur ulang 

P Tapi pembuatannya itu menyebabkan kerusakan lingkungan nggak buk ? 

R3 Oh enggak,malah mengurangi sampah 

P Disini kayak ada telefon umum   ngga buk ? 

R3 Nggak ada 

P Kalau wifi umum buk ? 

R3 Ada di balai RW 

P Itu masyarakatnya banyak yang mengakses kesana nggak bu ? 

R3 Anak-anak itu kebanyakan, anak-anak sekolah 

P Kalau masyarakat disini pernah terjadi konflik gak buk warganya? 

R3 Gak ada 

P Kalau kegiatan kampung disini biasanya apa saja buk ? 

R3 Pengajian,pkk, yasinan, ada bank sampah,  

P Oohh ada bank sampah juga buk ? 

R3 Ada, kalau bank sampah kita satu RW 

P Yang menjalankan itu siapa buk pengelolanya? 
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R3 Kader ,ada kadernya sendiri, pengurus bank sampah sendiri, jadi beda sama 

PKK, ada bapak-bapaknya juga, kader lingkungan bank sampah ada, kader 

posyandu ada, ada kerja bakti masal,  

P Kalau disini ada gak buk peraturan kendaraan dilarang dinaiki   buk? 

R3 Gak ada, bebas 

P Kalau jalan disini apa perkerasan jalannya semua pcing sama tercat gini bu? 

R3 Iya disini semua orang-orangnya sendiri yang ngechat 

P Berarti kalau maua kemana-mana disini jalan aja ya buk ? 

R3 Iya disini dekat-dekat, ini jalan, ke balai jalan  

P kalau petunjuk jalan atau penerangan gitu disini gimana buk ? 

R3 Ya lancara aja 

P Kalau daur ulangnya itu menggunakan teknologi nggak buk ? 

R3 Dari awal masih manual 

P Kalau pengelolaan limbah air ada nggak bu ? 

R3 Ada, cuman kita se RW punya 1, Tiap RT punya 1, ya kayak IPAL  , tapi ya 

satu RT ada 1, airnya ya buat tempat sekitar situ , buat nyiram tanaman situ 

P Kalau disin sempat ada polusi-polusi   nggak buk? 

R3 Nggak ada 

P Terus kalau menurut ibu apakah bangunan rumah disini ini uda tertata gitu 

buk ? 

R3 Ya sudah baik 

P Kalo energi alternatif ada ngga bu disini ? 

R3 Gak ada disini 

P Untuk masyarakatnya kebanyakan menggunakan smartphone atau gimana 

bu ? 

R3 Kebanyakan ya android itu sekarang 

P Itu juga digunakan untuk bekerja nggak buk? 

R3 Ada yang buat kerja untuk online, jualan online  , bisnis online 

P Disini  masyarakatnya ada pelatihan-pelatihan   gak bu? 

R3 Kalau disini malah jadi narasumber 

P Maksudnya narasumber bagaimana itu buk? 

R3 Kita diundang untuk pelatihan daur ulang, kita dihadirkan sebagai 

narasumber, kayak perkumpulan ibu-ibu, dharmawanita 

P Ooh jadi orang sini yang memberi pelatihan keluar buk ? 

R3 Iya,ya daur ulang itu, sering kita diundang  , hampir seluruh kota di jawa 

timur ini 

P Itu berapa orang bu yang pergi... 
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R3 Kita narasumber, tergantung kalau sana nanti pesertanya banyak paling kita 

3 orang 

P Ohya buk itu awalnya masyarakat pasti kan malas-malas  , buat ibu-ibunya 

mau melakukan itu bagaimana buk ? 

R3 Itu kan tergantung individu orangnya, ada yang kreatif ada yang enggak, 

tapi yang pasti kalau kita berpikir bisa menghasilkan rupiah ya kenapa 

enggak, awalnya emang agak susah,tapi ya kalau dipikir seperti itu 

P Itu banyak buk yang ikut ? kira-kira berapa persen dari seluruh kelurahan 

R3 Belum ada 50% tapi kalau lingkungannya paling sudah 80%, yang 

memperhatikan kebersihan lingkungannya itu 

P Kalau pelatihan yang dari luar   pernah ada nggak bu disini ? 

R3 Belum, belum ada, kalau pelatihan di luar kebersihan lingkungan ada, kayak 

pembuatan manik-manik.. 

P Itu dilakukan di... 

R3 Di kelurahan 

P Berarti Cuma perwakilan   aja ya buk ? 

R3 He em,  

P Kalau komunitas atau kelompok disini apa saja buk ? 

R3 Ada karang taruna,lansia 

P Kalau kegiatan dari karang taruna biasanya apa buk ? 

R3 Daur ulang juga ada di karang taruna 

P Oh ada, iitu atas nama karang taruna sendiri buk ? 

R3 Iya atas nama karang taruna 

P Kalau warga sini ini apakah pendidikannya sudah yang wajib 12 tahun 

hingga SMA itu bu ? 

R3 Oh iya rata-rata sudah 

P Kalau disini ada budaya-budaya yang masih di pertahankan nggak bu ? 

R3 Nggak ada  

P Kalau Fasilitas Kesehatan yang ada disini itu bagaimana buk? 

R3 Kalau ada warga sakit ya langsung ke puskesmas, tapi ya tergantung 

sakitnya, tapi ya ada yang ke dokter praktek di dalam kelurahan sendiri, di 

jambangan sawah ada, jambangan kali ada 

P Kalau keamanan disini kayak ada pos kamlingnya nggak bu?  

R3 Ada, dibalai RW situ 

P Oh di balai RW nya, ada yang jaga itu buk ? 

R3 Ada, orang sini sendiri 

P Kalau fasilitas pendidikan disini itu ada apa saja bu kalau anak-anaknya 
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sekolah itu kemana ? 

R3 Ada di dalam sini, kebetulan kita kan dekat sama SMPN, jadi anak-anak 

sekolah disini, kalau di daalam RW sini sendiri paud ada 

P Disini sempat ada wabah penyakit nggak bu ? 

R3 Nggak ada 

P Kalau pernah ada pencurian atau kriminalitas lain   buk ? 

R3 Tetep ada meskipun dijaga, jarang tapi 

P Kalau disini ada fasilitas tanggap bencana nggak buk ? 

R3 Tanggap bencana itu kita ada, kayak damkar, itu selain dari puskesmas 

masyarakat ada relawan anggotanya dari warga, diambil dari perwakilan 

tiap-tiap RW 

P Tapi kalau disini sempat ada bencana nggak buk ? 

R3 Nggak ada 

P Kalau pelayanan online dari kelurahan apa masyarakatnya sudah tau apa 

belum buk ? 

R3 Belum kalau itu, jadi datang langsung, pakek surat pengantar 

P Kalau pihak kelurahannya sering nggak buk kayak kesini lihat-lihat   ? 

R3 Ya sering, kalau kita ada tamu kunjungan, siap-siap, dilihat bagaimana 

persiapannya, lihat kebersihan keamanannya, kalau ada kerja bakti   juga 

lihat 

P Oohh tapi kalau tidak ada kunjungan   buk... 

R3 Ya sering, lihat apa yang tidak baik nanti diperbaiki 

P kalau sosialisasi dari kelurahan   gak buk untuk masyarakatnya ada ngga 

buk? 

R3 Kita yang diundang, untuk RT RW, nanti kita yang menyampaikan ke 

warganya  

P Oh iya bu, mungkin ini sudah selesai saya tanya-tanya nya 

R3 Iya 

P Terimakasih atas waktu dan informasinya, maaf menganggu ibuk 
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P : Pewawancara 

R4 : Responden 4 

Nama  : Bu Sri Ningsih 

  RW 5 RT 1 

P Kalau boleh tau nama ibuknya ? 

R4 Ibu Sri, Sri Ningsih 

P Sudah tinggal disini berapa tahun buk ? 

R4 Sudah lama mulai tahun 80 

P Ini ibunya sebagai bu RT.... 

R4 Iya 

P Alamatnya ibu ? 

R4 Jambangan nomor IA nomor 2 

P Oh iya buk, kalau boleh tau kegiatan ekonomi yang ada di kampung ini apa 

saja buk ? 

R4 Kebanyakan ya pegawai disini 

P Kalau disini kayak ada UKM UKM   nggak bu ? 

R4 Ada UKM Daur ulang 

P Banyak bu warga yang seperti itu ? 

R4 Ya disini ada beberapa, kan kita buat terus nanti dikirim ke galeri tris flower 

itu, nanti di situ dijual ke luar 

P Oohh itu awalnya bagaimana bu ? 

R4 Kan kita mulai ikut lomba sama pak tris itu awalnya galerinya kecil, sedikit 

barang daur ulangnya, terus mulai lomba itu warganya digerakkan untuk 

buat daur ulang  

P Itu susah ngga bu gerakin warganya ? 

R4 Ya awalnya susah, tapi kan lama-lama kesadaran masing-masing, sama kan 

ini bisa jadi penghasilan tambahan, ya orang-orang lama-lama tertarik 

P Oohh berarti dari ini bisa membantu perekonomian ya bu ? 

R4 Iyaa 

P Itu penjualannya sudah sejauh mana buk ? 

R4 Sudah se Indonesia ya, sampai luar pulau juga pernah 

P Oohh itu dikitim   buk ? 

R4 Iya 

P Tapi itu usahanya nggak menyebabkan kerusakan lingkungan ? 

R4 Nggak 

P Bahannya itu dari mana buk ? 
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R4 Ya dari sampah masyarakat, kemasan-kemasan  , dari laundry juga, 

pokoknya ada yang bisa diolah ya diambil, kan sama bantu mengurangi 

sampah juga 

P Untuk penjualannya itu menggunakan internet juga nggak bu ? 

R4 Ya di galerinya iya, kalau dari sini kan langsung kesananya langsung di 

kasih, buat apa langsung dikirim sana 

P Ooohhh..Disini kayak ada telefon umum   ngga buk ? 

R4 Nggak ada 

P Kalau wifi umum buk ? 

R4 Ada di balai RW 

P Itu masyarakatnya banyak yang mengakses kesana nggak bu ? 

R4 Iya banyak 

P Kalau masyarakat disini pernah terjadi konflik gak buk warganya? 

R4 Gak ada 

P Kalau kegiatan disini biasanya apa saja buk ? 

R4 Ada arisan PKK, pengajian, kerja bakti 

P Kalau disini ada gak buk peraturan kendaraan dilarang dinaiki   buk? 

R4 Bebas disini 

P Kalau jalan disini apa perkerasan semuanya baik terpaving gini buk ? 

R4 Iya baik semua, di hias di cat juga kan itu, itu juga warganya sendiri yang 

ngecat 

P Berarti kalau maua kemana-mana disini jalan aja ya buk ? 

R4 Iya kan tempatnya juga dekat  

P Apakah disini terdapat petunjuk jalan atau penerangan atau... 

R4 Iya ada 

P Itu ada masalah nggak bu ? 

R4 belum ada masalah apa-apa kok lancar aja 

P Kalau disini berarti sampahnya di daur ulang saja atau juga di... 

R4 Daur ulang iya, bank sampah iya ada 

P Bank sampahnya itu... 

R4 Se RW bank sampahnya, ada pengurusnya sendiri 

P Oohh..Kalau pengelolaan limbah air   ada nggak bu ? 

R4 Ada IPAL, satu RT satu, ya buat siram bunga sekitar situ  

P Kalau disin sempat ada polusi-polusi   nggak buk? 

R4 Nggak ada 

P Ohya terus kalau menurut ibuk bangunan rumah disini ini uda tertata belum 

buk ? 
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R4 Ya sudah lingkungan sudah ketata 

P Kalo energi alternatif ada ngga bu disini ? 

R4 Gak ada disini 

P Untuk masyarakatnya kebanyakan menggunakan smartphone atau gimana 

bu ? 

R4 Yang android itu 

P Itu juga digunakan untuk bekerja nggak buk? 

R4 Iya, ya sekarang kan jamannya wa, kadang juga ada yang jualan atau beli-

beli online juga 

P Oh iya iya buk, Kalau masyarakatnya ada pelatihan-pelatihan   gak bu? 

R4 Ada, pelatihan masak ada 

P Itu dimana buk dilakasanakannnya ? 

R4 Di kelurahan 

P Perwakilan saja berarti ? 

R4 Iya perwakilan 

P Berarti masyarakatnya kalau ada kegiatan-kegiatan   antusiasnya bagaimana 

buk ? 

R4 Ya seneng juga 

P Kalau komunitas atau kelompok disini apa saja buk ? 

R4 Ada karang taruna 

P Kalau kegiatan dari kelompoj tersebut biasanya apa buk ? 

R4 Jarang kegiatannya 

P Kalau warga sini ini apakah pendidikannya sudah yang wajib 12 tahun 

hingga SMA itu bu? 

R4 Iya sudah semua sekarang 

P Kalau disini ada budaya-budaya yang masih di pertahankan nggak bu ? 

R4 Nggak ada  

P Kalau Fasilitas Kesehatan yang ada disini itu ada apa saja buk? 

R4 Ke puskesmas jambangan 

P Kalau keamanan disini kayak ada pos kamlingnya nggak bu?  

R4 Ada, dibalai RW, ada yang jaga juga setiap malam, warga sini sendiri 

P Ooh, Kalau fasilitas pendidikan disini itu ada apa saja bu ? 

R4 Di RW sini adanya Paud, kalau TK ya ke RW sebelah 

P Kalau wisatawan   sering gak bu kesini ? 

R4 Sering 

P Itu biasanya lihat apanya buk ? 

R4 Lihat lingkungan, daur ulang, bank sampah, lihat daur ulangnya itu 
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P Disini sempat ada wabah penyakit nggak bu ? 

R4 Nggak ada 

P Kalau pernah ada pencurian atau kriminalitas lain   buk ? 

R4 Gak ada  

P Kalau disini ada fasilitas tanggap bencana nggak buk ? 

R4 Kalau tanggap bencana disini relawan dari perwakilan tiap RW, jadi atas 

utusan dari kelurahannya  

P Ooh itu apa tugasnya bu relawan itu ? 

R4 Ya itu kayak ada bencana mereka yang ngurusin atau kalau ada bencana di 

luar kan dari sini terus ada bantuan itu mereka yang nggerakin, ya pokoknya 

yang soal bencana-benca   

P Tapi kalau disini sempat ada bencana nggak buk ? 

R4 Nggak ada 

P Kalau pelayanan online dari kelurahan apa masyarakatnya sudah tau apa 

belum buk ? kayak ada akte online atau lainnya   

R4 Ya sudah tau, tapi ya sebagian besar masih pakek manual ya, minta surat 

pengantar ke RT atau RW 

P Berarti di kelurahan ada alat buat online nya itu ya buk ? 

R4 Iya ada 

P Ada wifi nya juga buk ? 

R4 Iya ada 

P kalau sosialisasi dari kelurahan gak buk untuk masyarakatnya ada ngga bu ? 

R4 Ya ada nya kita diundang itu tadi ke kelurahan, terus kita datang, nanti ada 

apa-apa kita sampaikan langsung ke warganya 

P Oh iya bu, mungkin ini sudah selesai 

R4 Iya iya  

P Terimakasih atas waktu dan informasinya 
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P : Pewawancara 

R5 : Responden 5 

Nama  : Pak Sutrisno 

  RW 1  

R5 Kepentingannya apa ? 

P Saya kan ada tugas skripsi mengenai kampung kota dan mengambil 

kampung kota Surabaya dan Jambangan ini salah satu kampung yang saya 

teliti, Kalau boleh tau nama Bapaknya ? 

R5 Itu, sutrisno 

P Sudah tinggal berapa tahun disini pak 

R5 Beli rumah disini mulai tahun, kira-kiranya ya 94 

P Disini bapak sebagai pak RW ya 

R5 Iya RW 1 ini 

P Oh iya pak, saya mau tanya ini pak, Kegiatan ekonomi yang ada di kampung 

ini apa saja mbak ? 

R5 Kegiatan ekonomi UKM ada, ada daur ulang ada mamin makanan minuman 

P Kalau UKMnya itu sejak dari kapan pak ? 

R5 Kalau ini mulai 2006, mulai dapat legalitas UKM daur ulang mulai tahun 

2014 

P Itu mulainya bagaimana pak ? 

R5 Yang memulai itu dulu istri saya terus dibantu sama kader lingkungan 

akhirnya di terima jadi berkembang, saya melihat berkembang itu terus saya 

mau nggak mau mbantu, kalau saya nggak mbantu nanti ada masalah, 

sebagai contoh nggae terus gak ada sing tuku, akhir e orang jemu kan, nggae 

ngene tiwas kesel gak entuk duek, kasaran e  , akhirnya saya bantu 

penjualan, akhirnya bisa di kenal sampai dunia internasional 

P Oh sudah sampai internasional ? 

R5 Iya 

P Kalau boleh tau ini proses penjualannya ini bagaimana pak ? 

R5 Penjualannya memang yang membuat sekarang terkenal ya lewat online itu 

P Sudah sampai sejauh mana penjualannya pak ? 

R5 Ya nek penjualannya seluruh Indonesia, yang kalau luar negeri kalau ada 

kunjungan mesti dia kan bawa oleh-oleh, itu di beli, pernah ngirim ke jepang 

tapi itu karena dia dari sini ada beberapa yang kurang kita kirim ke sana, 

tapi bukan kita ngirim terus kesana nggak, kita mensuppply kesana enggak 

P kalau disini kan sudah banyak pak ? apa bapak buat sendiri atau juga dari 

warga ? 
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R5 Awalnya buat sendiri terus lah itu kan memang programnya kan untuk 

disamping membantu lingkungan jadi bersih, yang kedua kalau memang ada 

yang dihasilkan memang harus ada program pemberdayaan warga sekitar, 

intinya lek iso oleh duek ora di pek dewe, artiinya diajarkan ke warga nanti 

warga bikin sedikit-sedikit 

P Berarti itu bapaknya memberi pengajaran   pak ke warganya ? 

R5 Iya awalnya, malah kalau sekarang de e nggawe kalah pinter kene, kan bikin 

setiap hari 

P Itu bahan pembuatannya itu dari mana saja pak ? 

R5 Bahannya dari mana , dari ini sampah warga sekitar, bank sampah, laundry 

sama pengepul, paham maksudnya ? 

P Oohh 

R5 Jadi kita ambil dulu sampah warga sekitar kan memang tujuannya untuk 

mengurangi sampah lingkungan sendiri, kebersihan lingkungan, jadi yang 

pertama diambil yang dari lingkungan sendiri, baru nanti kalau kurang 

kayak kan buat baju itu perlu bahan yang sama , kalau ambil dari lingkungan 

sendiri kan ada yang ga mencukupi, baru ambil dari bank sampah atau 

launndry atau seterusnya 

P Oohh iyaa pak, berarti disini juga ada bank sampahnya pak ? 

R5 Iya itu juga dari bank sampah lainnya juga 

P Untuk warganya yang ikut pemberdayaan ini sudah banyak pak ? 

R5 Ya kan emang nggak semuanya , kan ada yang aktif ada yang gak atof, yang 

gak atif ya milah sampah, jadi Cuma ngasih bahan baku, ada yang Cuma 

motongi, yang aktif paling ya 10 orang , 

P Jadi ini orang-orang mengumpulkan disitu terus nanti dari bapak 

menjualkan ke luar   ya pak ? 

R5 Ya memang de e mau jual kan gak bisa, lah piye jual e , kalau orang gak tau 

mau dibawa nangndi, kalau ada orang nyewa banyak tapi de e sedia dikit 

gimana  , jadi ya itu kan salah satu faktor bisnis, nek pengrajin ngurusi 

telfon kapan nggarap e, repot juga ya, terus kalau dia nggarap tok ya mau di 

jual kemana, jadi ya ada koordinasi juga sama pengrajinnya 

P Eh terus.... 

 R5 Jadi pengrajin naruh barang disini, pokoknya barang yang ditaruh disini itu 

langsung dapat duitnya, jadi ya langsung dibayar sesuai barangnya itu, kalau 

gak kayak  , nunggu laku ya kapan laku e, iya kalau laku nanti lama-lama 

orang ya males kalau kayak   kan, lari semua 

P Tapi dari daur ulang ini apa masyarakatnya juga terbantu pak 
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perekonomiannya ? 

R5 Ya sangat terbantu 

P Itu pembuatannya masih manual atau... 

R5 Iya masih pakai manual, ada ya mesin , paling mesin jahit, tapi ya ada 

tekniknya khusus 

P Itu bapak menampung se Kelurahan atau.. 

R5 Iya se Kelurahan jambanagan ini 

P Berarti pembuatannya itu nggak merusak lingkungan   pak ? 

R5 Ooh enggak enggak, malah mengurangi sampah kan 

P Berarti itu bapak penjualannya melalui internet juga ya pak ? 

R5 Ya itu online, kan ada web nya sendiri, wa, email, banyak itu, kalau gak   

gimana jaman sekarang mau dikenal di luar 

P Kalo telekomunikasi disini kayak telefon umum   ada ngga pak ? 

R5 Sudah gak ada 

P Kalau wifi umum punya kampung pak ? 

R5 Ada di balai RW 

P Itu apa masyarakatnya juga banyak yang mengakses kesana ? 

R5 Ya Cuma jam jam tertentu, kalau kita ngantor di aktifkan, kan tujuannya 

memang untuk pelayanan emang, pelayanan masyarakat bukan untuk dibuat 

sembarangan 

P Pernah ada konflik gak pak disini pak warganya ? 

R5 Nggak ada 

P Kegiatan yang ada di kampung ini apa aja ya pak ? 

R5 Sekarang disini kayak kerja bakti kan kampung sini sudah ada kesadaran 

tinggi, jadi kerja bakti tanpa disuruh, jadi setiap pagi sebelum berangkat 

kerja, per rumahnya menyapu rumahnya sendiri-sendiri plus halamannya 

dan jalannya, itu kan uda ada kesadaran penghuni rumahnya, jadi gak usah 

di suruh, tapi nanti memang tetap ada kerja bakti serempak tapi yang utama 

ya kesadaran itu, seperti dulu ada kontrol jentik, dulu kan ada kontrol ada 

bukunya, sekarang, ibuknya harus kontrol jentiknya masing-masing, 

otomatis, suwe-suwe karna kesadaran jadi ya tanpa komando 

P Ada ga pak peraturan kendaraan dilarang melintas atau apa   ? 

R5 Untuk disini nggak ada, bebas 

P Kalau jalan disini perkerasan semuanya terpaving gini pak? 

R5 Iya paving semua,di cat jugaitu, warganya sendiri yang inisiatif 

P Berarti kalau maua kemana-mana disini jalan aja ya pak? 

R5 Iya yang deket ya jalan aja  
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P Kalau petunjuk jalan atau penerangan jalan disini bagaimana pak ? 

R5 Ya lancar aja, kalau ada masalah ya langsung ditangani 

P Kalau kayak limbah air itu diapakan pak ? atau dibuang saja   ? 

R5 Disini IPAL belum, karna tidak ada tempatnya, jadi langsung ke got 

P Kalo disini pernah ada polusi gak pak? 

R5 Nggak ada 

P Terus ini pak, menurut bapak bangunan rumah disini ini uda tertata belum 

pakk ? 

R5 Menurut saya ya sudah ya, kan sudah bagus semua sekarang rumah orang-

orang itu, sudah tembok semua, permanen semua sekarang 

P Terus disini ada penggunaan energi alternatif ga pak ? 

R5 Gak ada 

P Untuk masyarakatnya kebanyakan menggunakan smartphone atau ngga pak 

yang biasa  ? 

R5 Ya rata-rata sekarang jaman modern ya hp android   smartphone 

P Apa biasanya selain buat komunikasi juga dibuat kerja pak ? 

R5 Iya lah saya ini kan juga untuk penjualan ini 

P Kalau disini warganya pernah ada pelatihan-pelatihan   nggak pak ? 

R5 Kalau pelatihan justru sini narasumber, kita diundang, di ITS juga pernah 

jadi juri waktu ada lomba itu, talkshow juga di unbra malang,mojokerto ada 

juga dari BLH,  

P Itu juga sama warganya pak ? 

R5 Ya tergantung permintaannya, kalau ada yang nyata, terus bikin baju ya kita 

ajak yang ahli bikin baju dari warganya 

P Kalau pelatihan lainnya kayak pelatihan masakan atau lainnya   ada nggak 

pak  

R5 Ya ada, itu kan dari disperindag koperasi  , kerjasama sama siapa 

P Itu dilaksanakan dimana pak biasanya ? 

R5 Ya teragntung itu tadi kerjasama sama siapa, kalau sama bogasari terus dia 

minta dimana  , di kelurahan atau hotel atau apa 

P Ooh, Berarti perwakilan saja pak ? 

R5 Lah ya itu tadi kalau kerjasamanya sama bogasari ya mamin yang ikut, 

masak daur ulang ikut, menyesuaikan lah, itu tugas pengurus kampungnya, 

harus pintar menyesuaikan itu 

P Kalau disini ada komunitas atau kelompok apa saja   pak ? 

R5 Ada karang taruna, kemarin karang taruna lomba se surabaya kena 

jambanagan di RW I ini 
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P Kegiatan yang dari karang taruna itu biasanya apa saja pak ? 

R5 Cuma event-event tertentu, tau-tau kumpul 

P Kalau warga sini ini apakah pendidikannya sudah yang wajib 12 tahun 

hingga SMA pak warganya? 

R5 iya rata-rata anak-anak sini ya harus SMA 

P Kalau disini budaya yang masih ada itu apa pak? 

R5 Gak ada disini 

P Disini kalau masyarakat sakit fasilitas kesehatan yang ada bagaimana pak ? 

R5 Ada praktek dokter ada puskesmas juga  

P Terus untuk fasilitas keamanan disini bagaimana pak ? 

R5 Pos nya ada,  

P Kalau penjagaannya pak ? 

R5 Lah itu orangnya kan pada kerja, gak ada yang jaga, di jaga dewe-dewe, 

portal aja ditutup   

P Pernah terjadi tindak kriminal kayak pencurian ? 

R5 Kalau pencurian seh ya jarang sekali, aman kok disini 

P Kalau fasilitas pendiidkan disini pak 

R5 Di depan ini kan ada gereja, di depan nya ada SD, lengkap disini, SMP ada 

tapi di RW 2, TK ada paud ada, mushola juga ada 

P Kalau disini pernah dikunjungi wisatawan nggak pak ? 

R5 Ya sering 

P Biasanya itu lihat apanya pak ? 

R5 Ya lihat kampungnya, daur ulangny, ya kayak lihat kebersihan, seperti yang 

saya bilang tadi, mereka kesini terus beli hasil daur ulangnya 

P Kalau disini pernah ada wabah penyakit pak ? 

R5 Gak ada 

P Kalau disini ada fasilitas tanggap bencana nggak pak ? 

R5 Gak ada, cukup telfon 112 5 menit nyampek 

P Sempet ada bencana   ngga pak disini 

R5 Gak ada disini 

P Kalau pelayanan online dari kelurahan apa masyarakatnya sudah tau apa 

belum pak ? 

R5 Mereka ya sudah tau, tapi ya tetep suruh ngirim berkas loh, lah apa online 

nya, itu artinya kan pihak pemkot yang belum meadai, kalau disini kan yang 

tua-tua gak bisa kayak  , jadi ya masih belum bisa menurut saya 

P Berarti di kelurahan ada alat buat online nya itu ya pak ? 

R5 Iya ada disana 
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P Ada wifi nya juga pak ? 

R5 Iya ada 

P Pihak kelurahan sering lihat-lihat ga pak kesini 

R5 Kalau petugasnya ya sering 

P Itu biasanya ngapain pak? 

R5 Ya kalau ada yang gak bener di catet, rapat engko awak dewe dikandani, 

tapi sekarng jarang warga kalau ada yang ga bener yo dibenerno dewe 

P Terus dari kelurahan ada nggak pak peraturan atau kebijakan-kebijakan 

yang buat kampungnya ini ? 

R5 Ya ada, seperti kayak menjaga kebersihan , untuk selalu menjaga keamaan 

himbauan   

P Kalau sosialisasi yang dari kelurahan kesini pernah ada nggak pak ? 

R5 Ndak ada, sekarang ya paling di ingatkan, sekarang kan staff-staff RW RT 

sekarang kan di wajibkan punya wa semua, ada grupnya, jadi aktif terus, 

koordinasi lewat situ, jadi bisa tau apa-apa langsung, undangan aja ya 

kadang Cuma lewat wa kalau waktunya dadakan  , tergantung situasi 

P Oh iya pak, ini sudah selesai, mungkin cukup saya tanya-tanya sampai sini 

pak, terimakasih banyak atas informasi dan waktunya pak 

R5 Oh iya,  
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”Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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