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ABSTRACT Globalization has been marked by the spreading of the process 
itself thourough worldwide. This process has affected all aspects within human 
life, particularly within city, which has been regarded as a center of the 
globalization process. The impact’s level will depend on the human capability in 
adapting to environmental changing. Vernacular settlement obviously has been 
defined struggle with current condition because it has the capability.     

Surabaya, either as second bigger city in Indonesia, also as an old city. Within 
the city, there are many old settlement, kampung, which have been regarded as 
Surabaya’s vernacular settlement. Johan Silas (1998) has proved that kampung 
has high level of capability to adapt with future needs, particularly globalization 
impact.     

Nowdays, kampungs are still exist, but has claimed many changes. Physically, 
the glaring change is the addition of main gate at entrance (gang) of 
kampung.This condition has changed the community within kampung become   
“komunitas yang terbatasi oleh pintu gerbang” (gated community). By organizing 
observation study to old kampungs which are located within city center of 
Surabaya, and has a role as outsiders, it has been found the motivation of 
community to build main gate is for safety reason.  The impact of social culture 
which occur is quite large, because the accessibilty level of that main gate is 
quite low. This study also to proof that the existence of main gate is one of the 
impact of globalization process within Surabaya.  
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A. PENDAHULUAN  

Rasa takut, selalu jadi bagian dari pengalaman hidup manusia. Menurut Nan 
Ellin (1997:13)

1
, bentukan arsitektur di kota, selalu terkait dengan kebutuhan 

untuk berlindung dari bahaya. Dapat melindungi penghuninya dari serangan 
luar merupakan salah satu prinsip penting dari bentukan arsitektur di kota. 
Banyak diantaranya punya batas yang berwujud dinding lebar, dari model 
antik hingga renaissance. Kota, sesuai dengan tujuan pembentukannya, 
sebetulnya relatif aman. Tetapi kemudian pada suatu masa, ia berubah jadi 
lokasi yang  cenderung berbahaya. Ini terjadi karena adanya kriminalitas, 
polusi air dan udara, serta kekacauan sipil, yang seringkali dikaitkan 
langsung dengan kepadatan penduduk di suatu tempat. Dan kota-lah 
tempatnya. Bahaya lain, seperti bencana alam, penyakit, kekerasan rumah 
tangga dan kemiskinan, terjadi dimana-mana, menyebar secara merata di 
seluruh bagian kota. 

 
Salah satu cara untuk mengurangi rasa takut, masih menurut Nan Ellin 
(1997:32), manusia melakukan proses escapism

2
, berusaha melepaskan diri 

dan lari dari hal-hal yang menyebabkan ia merasa tidak senang (salah 
satunya adalah “rasa takut”). Salah satu ciri khas proses ini adalah menarik 
diri dari komunitas besarnya (masyarakat), untuk “hanya” berkelompok 
dengan orang yang dirasa sesuai. Amos Rapoport (1977:248)

3
 menyebutnya 

sebagai proses clustering, berkelompok. Proses pengelompokan tersebut 
pada akhirnya menghasilkan tatanan arsitektural yang terbentuk 
berdasarkan perilaku penghuninya, dan disebut sebagai behaviour setting. 
Tatanan ini diatur oleh berbagai macam tanda yang dimengerti dan dipatuhi 
oleh penghuninya. Mereka yang hidup dalam satu kelompok, biasanya 
mempunyai kesamaan budaya dan menjalankan bersama aturan-aturan tak 
tertulis, simbol dan perilaku yang telah mereka sepakati. Mereka adalah 
kelompok homogen. Pengelompokan ini pada akhirnya menyebabkan 
timbulnya “batas” untuk menekankan eksistensi keberadaan masing-masing 

                                                 
1
 Ellin, Nan (1997) Architecture of Fear, Princeton Architectural Press, New York. 

2
 Salim, Peter Drs (2000) Salim’s Ninth Collegiate English – Indonesian Dictionary,Modern English 

Press,  Jakarta, hal.509. Diartikan sebagai kebiasaan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan 
dengan berkhayal atau mencari hiburan. 
3
 Rapoport, Amos (1977) Human Aspect of Urban Form, Towards a Man-Environment Approach to 

Urban Form and Design, Pergamon Press Ltd., Oxford, UK. 
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kelompok. Hasilnya adalah enklav-enklav di kota, yang mengilustrasikan 
adanya kekuatan dialog antara “kesatuan” dan “keterpisahan”. Permukiman 
kota, merupakan salah satu enklav tersebut. 
 

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di permukiman kota, secara 
langsung terkait dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di kota 
tersebut. Era global, saat ini menjadi isu utama bagi terjadinya hal tersebut. 
Salah satu fokus bahasan dari isu ini, terkait langsung dengan ekonomi 
global kota. Perkembangan dan perubahan ekonomi kota yang sangat 
cepat, ternyata berdampak pada  masyarakat kota, baik dampak buruk 
maupun dampak yang baik. Kondisi ini, menciptakan jurang pemisah 
ekonomi yang curam dan lebar. Pada akhirnya, ini dapat mengarah pada 
konflik-konflik diperkotaan, contohnya penjarahan masal. 

Krisis ekonomi, seperti yang terjadi di kota-kota di Indonesia, mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap naiknya angka kriminalitas, utamanya yang 
terkait dengan kehidupan penghuni permukiman kota sehari-hari. 
Dampaknya, tidak hanya terlihat pada aktivitas sosial budaya mereka, tetapi 
juga pada lingkungan terbangun mereka, seperti bentukan arsitektur yang 
mereka hasilkan. 

Bentukan arsitektur di perkotaan, selalu punya dua wajah yang berbeda 
berdasarkan waktu membangunnya, yang tua dan yang baru. Yang tua, 
berkembang bersama lingkungan kota tuanya, disebut sebagai arsitektur 
vernacular kota tersebut. Yang juga merupakan arsitektur asli kota tersebut. 
Permukiman vernacular dari sebuah kota besar yang masih bisa ditemukan, 
sangat jarang saat ini, karena perkembangan dan perubahan kota yang 
terjadi, seringkali membuat bentukan ini hilang. Tetapi, bila bentukan ini bisa 
bertahan selama rentang waktu tersebut, maka yang terjadi adalah 
transformasi dari lingkungan sekitar bentukan tersebut, baik lingkungan fisik 
maupun non fisiknya. 
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B. PROSES GLOBALISASI  

Kata globalisasi itu sendiri memerlukan klarifikasi. Robertson (1991:62) 
memposisikan konsep globalisme, tidak hanya merujuk pada masalah 
ekonomi semata; Hall (1991) cenderung mengaitkan konsep ini dengan 
masalah kebudayaan; dan Saskia Sassen (A.D.King, 1996:198) 
mengkaitkannya tidak hanya dengan masalah ekonomi tetapi juga dengan 
masalah kebudayaan. Robertson menekankan bahwa dunia ini merupakan 
tempat tinggal satu-satunya bagi manusia, sehingga dunia ini merupakan 
satu lingkungan global  manusia. Bagi Robertson, proses globalisasi 
merupakan suatu proses yang “seragam dan universal”. Sementara itu, 
Saskia Sassen mengatakan bahwa globalisasi itu juga merupakan suatu 
proses yang menghasilkan perbedaan-perbedaan, dan ia juga menekankan 
bahwa bentuk-bentuk dan urutan proses-prosesnya cenderung “berbeda-
beda berdasarkan letak geografis lokasi terjadinya”. Dari sudut pandang ini,  
dikatakannya bahwa kota adalah tempat dipraktekkannya konsep-konsep 
ekonomi secara konkret. Selain itu, kota juga merupakan tempat konsentrasi 
dari adanya perbedaan-perbedaan. Ia juga menemukan bahwa ruang-ruang 
kota selalu dipenuhi tidak hanya oleh kebudayaan kelompok  mayoritas 
tetapi juga berbagai penggandaan identitas dan budaya dari kelompok 
(minoritas) lainnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa globalisasi tidak 
hanya terkait dengan masalah ekonomi tetapi juga terkait dengan bidang 
budaya dan masyarakat. 

  

C. FENOMENA “KOMUNITAS YANG TERBATASI OLEH PINTU 
GERBANG” (THE GATED COMMUNITY)  

 

Menurut Blakely dan Snyder (Nan Ellin, 1997:87), “komunitas yang terbatasi 
oleh pintu gerbang” adalah fenomena yang sering ditemukan di kota besar. 
Fenomena tersebut lebih terkait dengan masalah geografi. Difinisi yang 
digunakan oleh Blakely dan Snyder terhadap komunitas ini adalah, penghuni 
permukiman yang membatasi aksesibilitas orang luar dengan membangun 
pintu gerbang di jalan masuk permukiman. Sehingga mereka mengambil alih 
ruang-ruang publik yang ada, menjadi “hanya” untuk mereka saja 
(memprivatisasi). Seringkali, perubahan ini terjadi di daerah-daerah baru 



Kampung Kota Sebagai “Permukiman Berpintu Gerbang”  (Retno Hastijanti) 

 

35 

copyright 

pinggiran kota dan juga daerah lama pusat kota yang digubah untuk 
menciptakan keamanan. Ini juga bisa disebut sebagai suatu komunitas yang 
“terbentengi”, dengan alasan utama, perlindungan keamanan.  Mereka juga 
memprivatisasi hak-hak masyarakat lainnya, seperti hak untuk mendapatkan 
perlindungan dari petugas keamanan kota (seperti polisi, satpam), dengan 
menyewanya bagi kepentingan mereka sendiri.  Ini, pada dasarnya 
merendahkan “konsep dasar kemasyarakatan” yang mengatur kehidupan 
masyarakat.  Fenomena ini juga terdapat dalam lingkungan lokasi yang 
padat penduduk. 

Blakely dan Snyder mengobservasi bahwa karakter fisik dari fenomena ini 
termasuk mendirikan pagar keliling di sekitar lingkungan permukiman, dan 
mendirikan pintu-pintu gerbang di setiap jalan masuknya, sehingga dapat 
membentengi mereka. Komunitas ini juga seringkali membangun gardu-
gardu keamanan untuk melengkapi bentuk arsitektural pintu gerbangnya. 
Pada dasarnya, pintu gerbang yang dibangun juga diharapkan dapat 
menciptakan perbedaan dengan sekelilingnya dan identitas yang jelas.  

Penghuni permukiman ini menganggap telah menciptakan lingkungan yang 
aman. Keamanan dipandang sebagai suatu kondisi yang tidak hanya bebas 
dari kriminalitas tetapi juga dari gangguan-gangguan masuknya orang yang 
tidak dikehendaki (pemulung, pengamen, peminta-minta,dll), kenakalan 
remaja, dan kerusuhan-kerusuhan. 

Berdasarkan dari survey yang telah dilakukan oleh Blakely dan Snyder, di 
lingkungan pusat kota lama, pintu gerbang ini, dibangun sebagian besar 
karena inisiatif dari penghuni. Tetapi di lingkungan permukiman baru, 
adanya pintu gerbang merupakan inisiatif dari developer. 

 

D. SURABAYA DAN KAMPUNGNYA 

Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia. Ia tidak hanya 
merupakan kota yang besar tetapi juga kota yang tua, dengan banyak sekali 
permukiman tua di dalamnya, yang kita sebut kampung. Bagi Johan Silas 
(1988), kampung adalah bentuk tipikal dari permukiman masyarakat 
berpenghasilan rendah, berlokasi di seluruh bagian kota yang penting, 
termasuk dilingkungan kota yang mempunyai harga lahan termahal, yaitu 
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pusat perdagangan, pusat pemerintahan atau lokasi lainnya. Menurut dia, 
kampung adalah suatu konsep perkembangan masyarakat yang dilakukan 
oleh, untuk dan bagi masyarakat itu sendiri. Penelitian yang telah 
dilakukannya menemukan bahwa, kampung menyediakan berbagai pilihan 
tipe rumah tinggal, seperti sebagai rumah untuk disewakan, untuk gudang, 
untuk tinggal bersama, dan lain-lain.  

Dalam The Kampungs of Surabaya, Johan Silas menekankan bahwa 
walaupun luas kampung hanya 7% dari seluruh total area terbangun 
perkotaan, tetapi ia menyediakan 70% kebutuhan lahan bagi perumahan di 
perkotaan. Sebagian besar bagi keluarga berpenghasilan rendah, termasuk 
20% dari keluarga berpenghasilan menengah kebawah. Masyarakat 
kampung terdiri dari berbagai suku, status sosial dan ekonomi yang 
berbeda. Sehingga kita dapat menyebut masyarakat kampung sebagai 
masyarakat plural. Secara fisik, kebanyakan kondisi eksisting kampung 
umumnya cenderung kumuh. Karena, sebagian besar dari mereka 
mendapatkan sedikit sekali fasilitas utilitas kota, atau bahkan sama sekali 
tidak mendapatkan. Tetapi mereka tetap bertahan untuk meningkatkan 
kehidupan mereka. Penghuni kampung telah mengadakan perubahan-
perubahan pada perumahan mereka dan perbaikan kwalitas lingkungan. Ini 
membuat kondisi fisik kampung saat ini sudah menjadi lebih baik. 

Beberapa kampung di Surabaya adalah permukiman vernacular, yang 
berdiri bersamaan dengan lahirnya kota Surabaya. Ini sesuai dengan definisi 
vernacular yang diajukan oleh Michael Manser (Ben Farmer, 1993:198). 
Baginya, vernacular berarti domestic, indigeneous, a native. Kampung itu 
sendiri pada dasarnya mempunyai pola perkembangan seperti sebuah kota. 
Johan Silas (1988:18) menegaskan bahwa kampung diciptakan oleh 
masyarakatnya dengan cara informal, kecil, perlahan-lahan dan 
indigeneous. Dari sini maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 
kampung adalah permukiman vernacular kota Surabaya. 
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Gambar 1: Kampung Area Studi, di sekitar makam Belanda, Kel. Peneleh. 

 

Beberapa kampung paling tua, terletak disekitar Jln. Undaan di kecamatan 
Genteng. Antara lain Kampung Peneleh, Plampitan, Undaan Peneleh dan 
Jagalan. Mereka dikeliling oleh Jln. Undaan, Jl.Jagalan, Jl. Peneleh dan Jl. 
Ahmad Jais (Gambar 1). Kawasan ini telah terkenal sebagai kawasan lama 
kota Surabaya. Kampung-kampung itu merupakan kampung kebanggaan 
kota Surabaya. Pemda tk.II Kodya Surabaya telah mempromosikan 
kampung-kampung itu, utamanya kampung Peneleh, untuk kegiatan 
pariwisata karena keunikannya. Sehingga mereka juga merupakan salah 
satu landmark kota Surabaya. 
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E. KOMUNITAS KAMPUNG SEBAGAI “KOMUNITAS YANG 
TERBATASI OLEH PINTU GERBANG”(THE GATED COMMUNITY) 

 
Seperti telah disebutkan sebelumnya, globalisasi telah menyebar keseluruh 
dunia termasuk ke Surabaya. Perubahan yang cepat karena adanya 
kenaikan ataupun penurunan tingkat ekonomi, mempengaruhi kehidupan 
sehari-hari masyarakat Surabaya, termasuk masyarakat kampungnya. 
Jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin di kampung, juga makin 
dalam dan besar. Mereka yang hidup di kampung lama, kebanyakan orang 
asli daerah itu, dan umumnya mempunyai kesempatan berusaha yang lebih 
besar dari pada para pendatang. Sehingga, biasanya menjadi lebih kaya. 
Secara umum, kehidupan ekonomi masyarakat di area studi lebih baik dari 
pada di kampung lainnya. Walaupun masyarakat kampung di area studi 
telah banyak yang menjadi orang kaya, tetapi mereka tidak mau pindah ke 
real estat. Mereka tetap lebih memilih hidup di kampung. Alasan yang 
diajukan cukup beragam. Tetapi, pada dasarnya mereka juga mempunyai 
rumah atau kapling di real estat-real estat sebagai rumah kedua. Dan 
memilih rumah di kampung tersebut sebagai rumah utama. Naiknya harga 
lahan di kampung tersebut, karena lokasinya yang strategis dan kedekatan 
dengan area kerja, merupakan alasan utama mereka. 

Arsitektur asli kampung, dipengaruhi oleh meningkatnya kemakmuran 
penghuni. Kampung-kampung di area studi, mempunyai kondisi yang baik, 
bersih dan lingkungan yang sehat. Karenanya, pemkot mempromosikan 
mereka sebagai tujuan wisata. Tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini, 
terdapat perubahan. Sedikit perubahan memang, tetapi cukup menyolok dan 
terlihat aneh. Kini, ada pintu gerbang di hampir setiap gang. Baik gang besar 
maupun gang kecil. Tiap gang punya 1 (satu) pintu gerbang. Untuk gang 
yang lebar, ada sepasang daun pintu, sedangkan untuk gang yang sempit, 
cukup 1 (satu) daun pintu saja. Dimuka atau dibelakang pintu gerbang 
tersebut, seringkali dibangun gardu keamanan dengan berbagai macam 
desain. Dari yang paling sederhana dengan kayu sebagai bahan bangunan 
utamanya, hingga yang mewah dengan keramik berkualitas tinggi sebagai 
bahan material finishing-nya. Untuk melengkapi gerbang dan gardu tersebut, 
penghuni kampung menyewa tenaga satuan keamanan (satpam), minimum 
satu orang untuk tiap RT. 
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Bagaimana kondisi pintu gerbangnya? Ada berbagai macam desain yang 
digunakan. Untuk ketinggiannya, umumnya bisa mencapai sekitar 2,5 m 
hingga 3 m. Bahan yang digunakan untuk pintu gerbang juga bervariasi, 
tetapi umumnya besi. Pintu gerbang ini sangat mempengaruhi kemampuan 
orang luar untuk masuk kedalam kampung melalui gang terebut. Walaupun 
sistim buka-tutup pintu gerbang tersebut tidak sama dengan sistim buka-
tutup pintu gerbang di real estat-real estat, tetapi gerbang itu mempunyai 
fungsi yang sama, yaitu menjamin keamanan penghuni. Dan ini kemudian 
membuat pengunjung atau orang luar memandang kampung saat ini 
sebagai “komunitas yang terbatasi oleh pintu gerbang”. Pembangunan pintu 
gerbang tersebut dimulai sejak 1999. Dengan melihat kondisi tersebut, maka 
pertanyaan selanjutnya adalah: 

 Apa aspek utama yang mempengaruhi berkembangnya 
pembangunan pintu gerbang kampung? 

 Bagaimana derajat aksesibilitas dari pintu gerbang kampung 
tersebut? 

 Apa dampak sosial-budaya dari adanya pembangunan pintu 
gerbang kampung tersebut bagi penghuni? 

 
 

F. MOTIVASI PENGHUNI  

Menurut Blakely dan Snyder (Nan Ellin, 1997:89), komunitas yang berpintu 
gerbang dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan motivasi 
utama penghuninya. Yang pertama adalah komunitas dengan gaya hidup 
tertentu. Sehingga, pintu gerbang disini tidak saja menjamin keamanan 
tetapi juga memisahkan lingkungan permukiman tersebut dengan sekitarnya.  
Ini membuat penghuninya dapat menikmati kenyamanan hidup serta 
aktivitas rekreasi diantara mereka saja. Yang kedua adalah komunitas elit. 
Disini, pintu gerbang menyimbolkan adanya perbedaan dan harga diri 
komunitas tersebut. Selain itu, pintu gerbang tidak saja menciptakan 
permukiman yang terjamin keamanannya tetapi juga menciptakan 
permukiman yang stabil secara sosial (dalam tatanan strata sosial tertentu). 
Kategori ketiga adalah komunitas yang mementingkan terciptanya suatu 
zona permukiman dengan keamanan yang terjamin. Alasan utama dari 
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kategori ini adalah ketakutan akan kriminalitas dan gangguan dari luar, 
sehingga penghuni merasa memerlukan menciptakan benteng bagi 
permukiman mereka. Disini, pembangunan pintu gerbang bisa juga 
ditambah dengan pembuatan pagar keliling permukiman. 

Berdasarkan ketiga kategori tersebut diatas, kita dapat menganalisa, 
kampung sekitar Jalan Undaan termasuk katagori mana. Untuk kategori 
pertama dan kedua, Blakely dan Snyder menekankan bahwa ada 
kecenderungan untuk menanamkan modal dibidang keamanan bagi jaminan 
masa depan penghuni, melalui desain tertentu untuk memaksimalkan 
kualitas kehidupan internal penghuni. Bila itu alasannya, maka pintu gerbang 
yang ada saat ini, harusnya telah ada/ hadir sejak permukiman itu ada. 
Sedangkan pintu gerbang kampung yang ada saat ini, tidaklah demikian. 
Selain itu, alasan tersebut juga akan menyebabkan penghuni merupakan 
komunitas yang homogen, padahal masyarakat kampung merupakan 
masyarakat yang heterogen/ plural. Sehingga, kategori ketiga, merupakan 
pilihan yang lebih mendekati gambaran masyarakat kampung studi saat ini. 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia, telah pula merambah Surabaya. 
Menurunnya kondisi ekonomi diikuti oleh meningkatnya kriminalitas. Data 
dari Surabaya Dalam Angka 1999 (tabel.1) memperlihatkan adanya 
kenaikan diseluruh jenis kekerasan di Surabaya sejak adanya krisis tersebut. 
Secara umum, kenaikannya, dari 1997 hingga 1999 adalah 34,4%. Tiga 
jenis tindak kekerasan yang paling banyak mengalami peningkatan di 
Surabaya adalah pencurian dengan pemberatan, naik 54%/ tahun; 
pencurian kendaraan bermotor, naik 19,1%/ tahun; dan pencurian dengan 
kekerasan, yang naik 18,2 %/ tahun. Semua tindak kekerasan itu tidak 
hanya terjadi di jalan saja tetapi juga terjadi dilingkungan permukiman. 

Dari survey (Tabel.2) diketahui bahwa kenaikan kriminalitas adalah motivasi 
utama penghuni pada pembangunan pintu gerbang ini. Lokasi kampung 
yang ada di pusat perdagangan kota lama Surabaya, yang hingga saat ini 
masih terus menjadi kawasan yang sangat sibuk, makin menunjang 
kesempatan terjadinya tindak kekerasan tersebut. Gaya hidup komunitas 
kampung saat ini, seperti pekerja ganda (double worker) untuk tiap keluarga 
(ayah dan ibu bekerja), membuat rumah menjadi kosong saat jam kerja. 
Selain itu karena anak-anak juga berada di sekolah. Ini membuat kawasan 
perumahan menjadi kawasan yang rawan. Untuk mengurangi tindak 
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kekerasan, utamanya kejahatan narkoba, di sekitar area tersebut, maka di 
tahun 1999, beberapa kampung memelopori gagasan membangun pintu 
gerbang serta membayar satpam untuk menjamin keamanan lingkungannya. 
Ini kemudian menjadi trend, dan kampung-kampung lainnya mencontoh ide 
tersebut. Kini, hampir seluruh kampung sekitar Jalan Undaan mempunyai 
pintu gerbang lengkap dengan gardu dan satpamnya.  

 

Tabel 1: 
Banyaknya Perkara/ Pelanggaran yang dilaporkan menurut  
Jenis Kejahatan, 1996-1999 

Jenis 1996 1997 1998 1999 

Perjudian     88     37     16     19 

Aniaya Berat   225   197   180   190 

Aniaya Ringan   269   242   201   248 

Penc.dgn 
Pemberatan 

1070   901 1174 1246 

Penc.dgn 
Kekerasan 

-   468   940 1007 

Pencurian   507   447   523   577 

Penc.Ranmor 1397 1273 1509 1805 

Kej.Narkoba     24     39     16   122 

Sumber: Surabaya dalam Angka 1999,  
BPS Kota Surabaya  

 

Tabel 2: 
Jenis Kejahatan yang paling sering terjadi di area studi (dari 1996 hingga 1999) 

 

 

 

 
Sumber: hasil analisa data 

 

 

-Kejahatan Narkoba, kenaikan lebih dari 200 % / tahun 
-Pencurian dengan Kekerasan, kenaikan 54 % / tahun 
-Pencurian Ranmor, kenaikan 19,1% / tahun 
-Pencurian dengan Pemberatan, kenaikan 18,2% / tahun 
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Menjamurnya pembangunan pintu gerbang dan gardu satpam, juga 
ditunjang oleh kondisi keamanan jalan sekitar kampung. Jalan Jagalan, 
menurut pemantauan pihak Polwiltabes Surabaya, saat ini merupakan 
kawasan tingkat satu bagi peredaran narkoba di Surabaya. Dan ini juga 
diketahui oleh warga kampung sekitarnya. Kondisi kampung yang kosong di 
saat jam sibuk, memungkinkan terjadinya transaksi-transaksi narkoba di 
gang-gang sempit tersebut. Untuk  mengurangi dan bila mungkin mencegah 
hal tersebut, maka pihak warga membangun pintu gerbang dan gardu 
satpam di ujung mulut gang. 

 

G. DERAJAT AKSESIBILITAS PINTU GERBANG KAMPUNG   

Derajat aksesibilitas dari pintu gerbang, dipengaruhi tidak saja oleh 
kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, tetapi juga dipengaruhi oleh 
kekuatan ekonomi penghuni. Disini, penentuan derajatnya dipengaruhi oleh 
kesanggupan/ kemudahan orang luar untuk masuk ke kampung tersebut, 
melalui gang. Variabelnya adalah jenis pintu gerbang yang ada. Sehingga 
kita dapat membaginya dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 

1. Derajat tinggi (High Category) 
Range-nya bergerak mulai dari 
gang tanpa gerbang hingga gang 
dengan rambu-rambu seperti 
rambu lalu lintas yang dibuat 
sendiri oleh warga, dan bertujuan 
untuk mengontrol orang luar yang 
masuk kedalam kampung. Disini, 
orang luar dapat masuk dengan 
bebas dan melakukan segala 
aktivitas mereka sama seperti 
penghuni, tetapi tetap terbatasi 
oleh rambu-rambu seperti 
“kendaraan bermotor dilarang 
masuk”, “jalan pelan-pelan”, dll. 
(Gambar 2.) 

 

 

Gambar 2: Gang kategori 1 (High 
category), derajat aksesibilitas tinggi 
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2. Derajat sedang (Middle Category) 
Range-nya bergerak mulai gang 
dengan penghalang fisik seperti 
tongkat besi yang diletakkan 
ditengah-tengah gang, hingga pintu 
gerbang yang punya ketinggian 
cukup, setinggi dada (+ 120 cm). 
(Gambar 3). 

 

 

 

3. Derajat rendah (Low Category) 
 

Range-nya bergerak mulai gang 
dengan pintu gerbang setinggi dada 
(+ 120 cm) hingga pintu gerbang 
tinggi lebih dari 120 cm.(Gambar 4.) 

 

 

 

 

 

Dari survey yang telah dilakukan, 74,6% gang, mempunyai derajat 
keterbukaan yang rendah (the low category). Dari jumlah tersebut, hampir 
50%-nya dilengkapi dengan gardu satpam. Survei juga membuktikan bahwa 
gerbang-gerbang tersebut ditutup mulai dari Pk.24.00 WIB hingga pk.05.00 
WIB. Secara umum, ketinggian gerbang-gerbang tersebut dapat mencapai 
2,5 m hingga 3,0 m. Dan bahan (material) yang digunakan, terbanyak adalah 
besi, yang dibentuk menjadi tongkat-tongkat dengan ujung lancip dan ditata 
seperti pagar. 

 

 

Gambar 4: Gang kategori 3 (Low 
category), derajat aksesibilitas rendah. 

 

Gambar 3: Gang kategori 2 (Middle 
category), derajat aksesibilitas sedang. 
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Tabel 3: Jumlah Kampung yang berpintu gerbang, dan kategorinya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Hasil Survey 

Tabel 4:Jumlah Kampung yang mempunyai Gardu Satpam di mulut  gangnya. 

Jalan Kampung 

Ada  

Tdk ada 

Total 

     

Achmad 
Jais 

Plampitan 
Undaan Peneleh 
Pandean 
Peneleh  

2 
2 
2 
2 

3 
3 
6 
1 

5 
5 
8 
3 

Peneleh Jagalan 
Lawang Seketeng 

4 
0 

4 
9 

8 
9 

Undaan 
Kulon 

Undaan Kulon 
Klimbungan 

3 
4 

0 
4 

3 
8 

Jagalan Jagalan  3 3 6 

 T O T A L 
Persentasi (%) 

22 
40 

33 
60 

55 
100 

Sumber: Hasil Survey 

 

Jalan Kampung 

Kategori 

1         2        3 

Total 

    
Achmad 
Jais 

Plampitan 
Undaan Peneleh 
Pandean 
Peneleh  

1         0       4 
2         0       3 
0         1       7 
1         2       0 

5 
5 
8 
3 

Peneleh Jagalan 
Lawang Seketeng 

1         1       6 
0         0       9 

8 
9 

Undaan 
Kulon 

Undaan Kulon 
Klimbungan 

1         0       2 
2         0       6 

3 
8 

Jagalan Jagalan  2         0       4  6 

  
T O T A L 
Persentasi (%) 

 
10       4     41 
18,2   7,2   74,6 

 
55 
100 
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H. DAMPAK SOSIAL BUDAYA   

Dari studi-studi yang telah dilakukan, utamanya oleh Prof. Johan Silas, 
terbukti bahwa kampung sebagai suatu permukiman vernacular, mempunyai 
suatu nilai sosial budaya yang terfokus pada toleransi, partisipasi dan 
kebersamaan. Prof. Silas (1988:22) menekankan bahwa kampung bisa 
bertahan dan berkembang karena solidaritas yang ada diantara warganya.  

Ini menunjukkan adanya derajat kebersamaan yang tinggi dalam komunitas 
tersebut. Ia juga menekankan bahwa kampung-kampung mempunyai 
kemampuan beradaptasi yang cukup tinggi sehingga dapat menyesuaikan 
kondisi masa datang secara sangat efisien. Dengan adanya studi ini, 
memang terbukti bahwa kampung-kampung tetap mampu bertahan di 
lingkungan pusat kota Surabaya dan beradaptasi terhadap segala kondisi 
yang dialami oleh Surabaya, termasuk terhadap proses globalisasi. Tetapi, 
proses adaptasi ini ternyata juga merubah sebagian dari wajah kampung 
tersebut secara fisik, terutama pada pintu masuknya, dan kita telah dapat 
membuktikan bahwa ini terkait dengan proses adaptasi terhadap keamanan 
lingkungan. 

Fokus diskusi kemudian beralih pada masalah sosial budaya yang terkait 
dengan aktivitas keamanan.  Yang dimaksud adalah pengawasan alami oleh 
penghuni permukiman itu sendiri, yang sering kita sebut “ronda/ siskamling”. 
Aktivitas ini, pada dasarnya timbul bersamaan dengan berdirinya 
permukiman itu sendiri. Jadi merupakan aktivitas yang seumur kampung itu 
sendiri. Ronda tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga meningkatkan 
toleransi, partisipasi dan kebersamaan diantara warga kampung. Sekarang, 
di era globalisasi, ada perubahan terhadap aktivitas ini. Salah satu hal yang  
berpengaruh adalah adanya peningkatan kondisi dan aktivitas di bidang 
ekonomi, yang mempengaruhi kehidupan warga sehari-hari. Dampaknya, 
mereka tidak lagi punya cukup waktu dan tenaga untuk melakukan aktivitas 
ronda. Solusinya, menghadirkan alat lain untuk menggantikan 
ketidakmampuan tersebut, yaitu membangun pintu-pintu gerbang di ujung 
gang, gardu-gardu satpam dan menyewa satpam. Meningkatnya kondisi 
ekonomi warga, memungkinkan mereka mengadakan semua hal tersebut. 
Kini, aktivitas ronda hampir tidak ada. Bukan tidak ada sama sekali memang, 
tetapi berkurangnya hal ini membuat perubahan besar dalam bidang sosial 
budaya di kampung. Saat ini, partisipasi masyarakat yang ada, berubah dari 
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“partisipasi langsung” menjadi  “partisipasi tidak langsung”, dengan 
timbulnya retribusi keamanan tiap bulan. 

 

I.  KESIMPULAN   

Globalisasi, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Besarnya 
pengaruh tersebut, tergantung dari kemampuan kita untuk beradaptasi 
dengan lingkungan sekitar. Permukiman vernacular sebagai permukiman 
asli, yang mampu bertahan dalam rentang waktu dari dulu hingga sekarang, 
punya kemampuan tersebut. Tetapi, pada saat melakukan proses adaptasi, 
ada harga yang harus dibayar, yaitu berubahnya beberapa aspek 
permukiman vernacular. Derajat perubahan yang terjadi, ditunjang pula oleh 
letak lokasinya. Kedekatan lokasi permukiman dari pusat terjadinya proses 
globalisasi, seperti di pusat kota, merupakan aspek utamanya. 

 
Kampung-kampung disekitar Jalan Undaan, sebagai studi kasus, terletak di 
pusat kota Surabaya. Pengaruh globalisasi disini, mempunyai dampak yang 
bisa terlihat langsung. Salah satu dampaknya yang terlihat paling jelas 
adalah berdirinya pintu-pintu gerbang di mulut gang lengkap dengan gardu 
satpamnya. Dari studi yang telah dilakukan, aspek utama yang 
menyebabkan hal tersebut adalah naiknya tingkat kriminalitas di area 
sekitarnya. Jadi, pintu-pintu gerbang itu dibangun karena alasan keamanan, 
dan dikehendaki oleh penghuni. Derajat aksesibilitas dari pintu-pintu 
gerbang tersebut, cenderung rendah dan sangat mempengaruhi 
kemampuan orang luar untuk masuk ke area kampung-kampung tersebut. 

 
Dengan menekankan pada budaya penjagaan keamanan kampung, disini 
kita menemukan bahwa ada perubahan, utamanya dalam hal partisipasi 
masyarakatnya. Untuk partisipasi langsung dalam aktivitas ronda, berubah 
menjadi partisipasi tidak langsung, dengan cara membayar uang retribusi 
keamanan tiap bulan. Secara umum, terjadi penurunan, tidak hanya dalam 
hal partisipasi, tetapi juga dalam hal toleransi dan kebersamaan, karena 
aktivitas ronda, mencerminkan semua hal tersebut. Tetapi seberapa jauh 
kemunduran tersebut, memerlukan penelitian lebih lanjut yang terfokus pada 
hal ini. 
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