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ABSTRACT  

The Local wisdom is local knowledge based on local cultural values that can be felt through the daily life of 

society and is the response or the result of the dialectic process between individuals and their environment. Local 

wisdom developed through adaptation processes that are passed on from generation to generation through 

culture, linked to the relationship between living things (including humans) to the surrounding environment. To 

understand the local wisdom of an environment can be seen through the characteristics of the environment in the 

form of the character of the physical environment and the non physical environment. Malang is one of the goals of 

migration of the Madurese community since 1930. Kotalama Malang settlement is one of the agglomeration points 

of Madurese migrants in Malang City. This survey was directed to distinguish and study the local wisdom that 

Madurese migrants brought to a Kotalama settlement as their settled location In Malang city. The study was 

conducted using qualitative descriptive research methods, data extracting through in-depth interviews on key 

person, and observation, then the results were analyzed based on two main elements of local wisdom that human 

aspect with their patterns of thought and nature with their environment. The results of the study show that the 

local wisdom that Madurese migrants bring to Kotalama Malang's settlement is more on the human aspect with 

their patterns of thought  than the  nature aspects with their environment physically . 

Keywords: Local wisdom, Madurese migrants, Kotalama settlements, Malang 

 

ABSTRAK   

Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal berdasarkan pada nilai-nilai budaya lokal yang dapat dirasakan 

melalui kehidupan sehari-hari masyarakat serta merupakan respon atau hasil proses dialektika antara individu 

dengan lingkungannya.  Kearifan lokal berkembang melalui proses adaptasi/penyesuaian yang diturunkan dari 

generasi ke generasi melalui budaya, terkait dengan hubungan antara makhluk hidup (termasuk manusia) 

dengan lingkungan sekitarnya. Untuk memahami kearifan lokal suatu lingkungan dapat dilihat melalui 

karakteristik lingkungannya yang berupa karakter lingkungan fisik dan lingkungan non fisik. Kota Malang 

merupakan salah satu tujuan migrasi masyarakat Madura yang berasal dari sejak tahun 1930. Permukiman 

Kotalama Malang merupakan salah satu titik  aglomerasi migran Madura di Kota Malang yang masih terus 

berlangsung hingga saat ini. Kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kearifan lokal yang 

dibawa migran Madura pada permukiman Kotalama sebagai lokasi bermukim mereka di kota Malang. Kajian 

dilakukan dengan menggunakan  metode   penelitian   deskriptif   kualitatif,  penggalian   data melalui  wawancara 

mendalam pada narasumber kunci,  dan pengamatan, kemudian hasilnya dianalisis berdasarkan dua unsur 

utama kearifan lokal yaitu manusia beserta pola pikirnya dan alam beserta lingkungannya. Hasil kajian 

memperlihatkan bahwa kearifan lokal yang dibawa migran Madura pada permukiman Kotalama Malang lebih 

pada aspek manusia dan pola pikirnya dibandingkan aspek alam dan lingkungan yang lebih bersifat fisik.  

Kata Kunci: kearifan lokal, migran Madura, permukiman Kotalama, Malang 

PENDAHULUAN  

Kearifan setempat (local wisdom)  dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat 
bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam, menjadi tradisi dan diikuti oleh masyarakat 
(Gobyah, 2003; Ridwan, 2007; Antariksa, 2009).   Kearifan lokal merupakan entitas yang menentukan 
identitas, harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Kearifan lokal merupakan pengetahuan 
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lokal berdasarkan pada nilai-nilai budaya lokal yang dapat dirasakan melalui kehidupan sehari-hari 
masyarakat serta merupakan respon/hasil proses dialektika antara individu dengan lingkungannya 
(Ridwan, 2007). Secara umum, kearifan lokal dianggap sebagai pandangan hidup dan ilmu 
pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh 
masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pada 
aras individual, kearifan lokal muncul sebagai hasil dari proses kerja kognitif individu sebagai upaya 
menetapkan pilihan nilai-nilai yang dianggap paling tepat bagi masing-masing individu. Pada aras 
kelompok, kearifan lokal merupakan upaya menemukan nilai-nilai bersama sebagai akibat dari pola-
pola hubungan (setting) yang telah tersusun dalam sebuah lingkungan. Untuk memahami kearifan 
lokal suatu lingkungan dapat dilihat melalui karakteristik lingkungannya yang berupa karakter 
lingkungan fisik dan lingkungan non fisik 

Migrasi masyarakat Madura ke kota-kota di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, sudah berlangsung 
jauh sebelum kemerdekaan Indonesia sekitar pertengahan  abad ke-19 terkait dengan perkembangan 
perkebunan tembakau yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda  (Tjiptoatmodjo, 1983; 
Jonge, 1989). Pada umumnya orang Madura melakukan migrasi ke daerah yang berhadapan dengan 
kabupaten asal mereka, yang sering disebut wilayah tapal kuda (Tjiptoatmodjo, 1983; Jonge, 1989; 
Ma’arif, 2015). Lokasi penyebaran migran di Jawa Timur pada tahun 1930-an adalah Bondowoso, 
Situbondo, Jember, Besuki, Panarukan dan Pasuruan (Hartono, 2010). Migran yang berasal dari 
Kabupaten Bangkalan mempunyai daerah tujuan Surabaya, Malang, Kediri, Madiun,  Bojonegoro; 
sedangkan yang berasal dari Kabupaten Sampang menuju Pasuruan, Probolinggo, Lumajang; dan 
yang berasal dari Kabupaten Sumenep dan Pamekasan umumnya akan menuju Jember, Bondowoso, 
Banyuwangi (Jonge, 1989).  

Kota Malang merupakan salah satu tujuan migrasi masyarakat Madura yang berasal dari Kabupaten 
Bangkalan sejak tahun 1930 (Jonge, 1989). Saat ini migran Madura yang bermigrasi ke Kota Malang 
bukan hanya berasal dari Bangkalan saja, tetapi juga dari daerah-daerah kabupaten lain di Pulau 
Madura seperti Pamekasan, Sampang dan juga Sumenep (Ubaidillah, 2014; Ma’arif, 2015). 
Permukiman Kotalama Malang merupakan salah satu titik  aglomerasi migran Madura di Kota Malang 
(Ubaidilah, 2014),  berkembang mulai tahun 1950-an dan saat ini merupakan  permukiman komunitas 
migran Madura terbesar di Kota Malang. Oleh sebab menarik untuk diketahui kearifan lokal yang 
diterapkan migran Madura di permukiman Kotalama ini. 

METODE 

Kajian ini dilakukan untuk memahami kearifan lokal migran Madura pada permukiman Madura di 
Permukiman Kotalama Malang. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif, penggalian  data melalui  wawancara  mendalam pada  narasumber kunci  dan pengamatan, 

 

 

Gambar 1. Wilayah Permukiman Kotalama Malang 
Sumber: http://peta.bpn.go.id/ 

 

kemudian hasilnya dianalisis berdasarkan dua unsur utama kearifan lokal yaitu manusia beserta pola 
pikirnya dan alam beserta lingkungannya. (Soedigdo, et al, 2014;  Dahliani, et al, 2015). Kajian 
dilakukan pada skala mezo (lingkungan permukiman) dan skala mikro (hunian). Lokasi penelitian 
ditunjukkan pada Gambar 1. 
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PEMBAHASAN 

Kearifan Lokal 

Dalam bidang arsitektur  kearifan lokal merupakan unsur tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, 
yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan 
kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa (Antariksa, 2009). Kearifan lokal  
merupakan langkah penerapan dari tradisi yang diterjemahkan dalam artefak fisik. Hal terpenting dari 
kearifan lokal adalah proses sebelum implementasi tradisi pada artefak fisik, yaitu nilai-nilai dari alam 
untuk mengajak dan mengajarkan tentang bagaimana ‘membaca’ potensi alam dan menuliskannya 
kembali sebagai tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat, khususnya dalam 
berarsitektur. Nilai tradisi menselaraskan kehidupan manusia dengan cara menghargai, memelihara 
dan melestarikan alam lingkungan.  

Kearifan lokal memiliki dua unsur utama, yaitu manusia beserta pola pikirnya dan alam beserta 
lingkungannya. (Soedigdo, et al, 2014;  Dahliani, et al, 2015). Untuk memahami kearifan lokal suatu 
lingkungan dapat dilihat melalui karakteristik lingkungan fisik dan lingkungan non fisik. Lingkungan 
fisik akan mencakup aspek lingkungan alam, lingkungan binaan, permukiman dan kawasan, serta 
unit-unit bangunan (Page, et al, 1998; Jenkin & Zari, 2009;  Bartuska & Mc Clur, 2007; Doxiadis, 
2005). Sedangkan lingkungan non fisik akan mencakup aspek sosial budaya masyarakat (Doxiadis, 
2005; Derosier, 2012;  Jenkin &  Zari, 2009; Jenkins, 1997). Berdasarkan unsur utama kearifan lokal 
serta tujuan kajian untuk mengidentifikasi dan menganalisis kearifan lokal pada permukiman, maka 
variabel kajian yang digunakan diuraikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Variabel kajian 
Sumber: diolah dari berbagai sumber 

Variabel Sub variabel Indikator 

a. Manusia dan pola 
pikir (Dahliani, et al, 
2015 ; Soedigdo, et 
al, 2014) 

Mezo Perilaku 
 

ruang personal; teritorialitas (Altman, 1980; Laurens, 2004; Halim, 
2005) 

Budaya 
 

tradisi berhuni; sistem kekerabatan;ruang budaya (akibat aktivitas 
tradisi masyarakat) (Jenkin, 1997) 

Sosial pola interaksi masyarakat; ruang sosial yang terbentuk karena 
aktivitas sosial masyarakat (communal place, public space, dan open 
space) (Doxiadis, 2005; Derosier, 2012) 

Mikro Perilaku 
 

Ruang personal; teritorialitas (Altman, 1980; Laurens, 2004; Halim, 
2005) 

Budaya pola interaksi individu dengan masyarakat; publik dan privat area 
(Doxiadis, 2005; Jenkin, 1997) Sosial 

b. Alam dan 
lingkungan 
(Dahliani, et al, 
2015; Soedigdo, et 
al, 2014) 

Mezo Geografi topografi; fungsi lahan; vegetasi (Page, et al, 1998) 
Tata ruang 
 

organisasi keruangan; penggunaan lahan; sirkulasi (Page, et al, 
1998) 

Mikro Unit 
bangunan 

tata ruang; penggunaan ruang; orientasi bangunan (Jenkin & Zari, 
2009) 

 

Aspek Manusia dan Pola Pikir 

Perilaku; 

Manusia berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara mengembangkan ikatan dan hubungan 
yang mengarah pada domain geografi manusia dan psikologi lingkungan (Casakin  & Kreitler, 2008). 
Hubungan individu dengan tempatnya memberikan pemaknaan yang dimaknai oleh proses personal, 
sosial dan budayanya. Pada permukiman Kotalama Malang  ruang personal dan teritorialitas 
lingkungan terbentuk akibat kondisi geografis permukiman yang terletak pada daerah yang diapit dua 
sungai dengan tepian sungai berkontur terjal (>  60°). Penghuni wilayah permukiman 90% merupakan 
migran Madura yang termasuk dalam golongan migran permanen karena terjadi  dalam waktu yang 
lama, menunjukkan teritorialitas bagi kelompok migran Madura yang tinggal di lingkungan 
permukiman ini. Keterbatasan lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai permukiman menyebabkan 
mereka harus saling berbagi dengan sesama migran Madura, sehingga daerah permukiman tersebut 
menjadi ruang personal migran Madura. Hal ini terkait dengan karakter dasar masyarakat Madura, 
ejhin, yang membawa sifat toleran, persahabatan dan tidak tergantung/mandiri (Hidayat, 2009). 
Berbeda dengan ruang personal dalam skala mezo pada permukiman di Madura yang terbentuk 
akibat pengelompokan hunian yang terdiri dari satu keluarga besar, yang masing-masing dipisahkan 
oleh lahan garapannya (Jonge, 1988; Tulistyantoro, 2005; Dewi, et al, 2008; Mukhilsah, et al, 2011; 
Ma’arif, 2015). Perbedaan ruang personal pada permukiman Kotalama dengan permukiman Madura, 
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dikarenakan penghuni permukiman bukan merupakan satu keluarga besar dan berasal dari berbagai 
kabupaten di Pulau Madura.   

Ruang personal dalam skala mikro pada permukiman Kotalama dibentuk dengan cara pembentukan 
batas terluar hunian mubeng kandhang (Asikin, 1996). Kondisi ini menunjukkan bordering process 
(Smith, 1990) yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengontrol akses yang dikuasainya dengan 
menciptakan ruang yang terbatasi serta wilayah teritorialitas mereka. Sedangkan ruang personal pada 
permukiman Madura dibentuk melalui pola ruang permukiman tradisional Madura (tanean lanjhang) 
yang berbentuk klaster-klaster permukiman serta dihuni oleh satu kerabat yang terdiri dari satu 
sampai lima generasi. Klaster tersebut terdiri dari bangunan langgar, rumah, dapur dan kandang yang 
di satukan oleh halaman panjang sebagai pengikat hunian-hunian yang ada. Ruang personal dalam 
setiap unit bangunan hunian, berupa ruang  tunggal yang terdiri atas satu ruang dan tanpa sekat 
sama sekali (Pangarsa, et al, 1994; Tulistyantoro, 2005; Asmarani, et al, 2016). 

Perbedaan dalam proses pembentukan ruang personal pada permukiman Kotalama dan Madura 
(secara umum) dikarenakan adanya perbedaan dimensi. Di Kotalama ruang personal terbentuk dalam 
satu unit bangunan, sedangkan di Madura terbentuk dari susunan beberapa unit bangunan. Tetapi 
terdapat persamaan dalam  perilaku membangun unit bangunan, yang berupa ruang tunggal, untuk 
kemudian dilanjutkan dengan pembagian ruang dalamnya. 

Budaya; 

Karakter masyarakat dalam konteks budaya dilihat dari tradisi berhuni, sistem kekerabatan, serta 
ruang budaya yang terbentuk akibat aktivitas tradisi masyarakat  berdasarkan sifat formalitas dan 
informalitas aktivitas masyarakatnya (Jenkins, 1997). Peruntukan  rumah di permukiman Kotalama 
yang tidak sepenuhnya diperuntukkan dan digunakan para wanita tetapi juga digunakan oleh laki-laki.  
Kondisi ini berbeda dengan rumah masyarakat Madura yang pada umumnya merupakan tempat 
perempuan (Pangarsa, et al, 1994 &  Tulistyantoro, 2005). Pada siang hari kaum laki-laki bekerja di 
luar lingkungan permukiman, rumah hanya digunakan oleh wanita sehingga kuantitas penggunaan 
rumah oleh wanita menjadi lebih besar. Setelah bekerja, kaum laki-laki juga menggunakan rumah 
sebagai ruang aktivitasnya. Seperti halnya rumah masyarakat Madura, sebagian besar hunian di 
permukiman Kotalama juga  memiliki fungsi utama sebagai hunian murni (Asikin, 1996). Walaupun 
ada sebagian kecil rumah yang juga berfungsi sebagai tempat usaha, pelaku usaha pada hunian 
tersebut adalah para wanita. Kondisi ini dikarenakan perbedaan kondisi geografis permukiman yang 
tidak memungkinkan migran bermata pencaharian seperti di daerah asalnya. Kondisi tersebut 
diperkuat dengan hasil penelitian Dewi, et al (2008) yang menyebutkan perbedaan pola permukiman 
hunian migran Madura dengan permukiman di Pulau Madura disebabkan karena faktor mata 
pencaharian,  serta keterbatasan lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai permukiman.  

Pada permukiman ini terlihat adanya upaya untuk tetap mendekatkan rumah tinggal berdasarkan 
kekerabatan. Rumah anak diupayakan dapat berdekatan dengan rumah orang tua, meskipun tidak 
dalam satu lingkungan tanean lanjhang seperti kelompok rumah di Pulau Madura. Pola perumahan 
tanean lanjhang memperlihatkan ciri khas arsitektural Madura yang memiliki tatanan berbeda yang 
membawa nilai dan sistem kekerabatan yang erat sebagai salah satu budaya lokal masyarakat 
Madura (Susanto, 2008; Taufiqurrahman, 2007; Mukhilsah, et al, 2011; Dewi, et al, 2008). 

Ruang publik dan ruang privat hunian di permukiman Kotalama memperlihatkan karakter membership 
of informal group yang dilakukan  dengan membentuk ruang tunggal sebagai rumah tinggal yang 
menampung 3 fungsi dasar hunian (Asikin, 1996): emper – kamar – pawon, sebelum nantinya 
dilakukan pembagian ruang-ruang di dalam bangunan.  Pada permukiman di Madura karakter ini 
terlihat pada pembentukan eksklusifitas ruang publik dan privat huniannya melalui pembentukan 
ruang tunggal sebagai ruang privat, ruang tinggal bagi perempuan. Pembentukan ruang tunggal 
sebagai langkah awal pembentukan rumah tinggal ini menunjukkan adanya upaya migran Madura  
mempertahankan proses membangun dan elemen ruang rumah tinggalnya seperti di tempat asalnya 
yang disesuaikan dengan kondisi lahan tempat bermukimnya saat ini. 

Sosial; 

Dalam konteks sosial, karakter masyarakat  dilihat dari pola interaksi masyarakat serta ruang yang 
terbentuk karena aktivitas sosial masyarakat seperti communal place, public space, dan open space 
(Jenkins, 1997). Interaksi antar warga bisa dilakukan pada jalan sebagai communal space yang bisa 
berbeda-beda waktu dan pemanfaatannya. Adanya perbedaan teritorialitas dan ruang personal   
permukiman Kotalama dengan permukiman di Madura menyebabkan yang berfungsi sebagai 
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communal space tidak sepenuhnya sama. Gambar 2 memperlihatkan berbagai pemanfaatan jalan di 
depan rumah di lokasi kajian sebagai tempat berjualan di pagi hari,  sebagai tempat berjualan dan 
tempat bermain anak-anak di siang hari, sebagai tempat mengasuh anak  dan membuat perabotan 
rumah tangga, maupun sebagai tempat  melangsungkan resepsi pernikahan pada saat berlangsung 
acara pernikahan.  

     

Gambar 2. Berbagai Pemanfaatan Jalan sebagai Communal Space 
Sumber: hasil survei lapangan 

 

Interaksi publik diwadahi pada  jalan lingkungan, fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan serta open 
space lingkungan sebagai public space. Pola interaksi individu dengan masyarakat (khususnya kaum 
wanita) berlangsung pada waktu-waktu tertentu (terutama pagi, siang, dan sore hari sesuai aktivitas 
rumah tangga), di tempat umum yang bersifat publik dan komunal (di jalan di muka hunian masing-
masing), serta di bagian semi publik huniannya (emper). Cukup banyak warga yang bekerja di sektor 
informal sebagai pedagang keliling yang menggunakan gerobak maupun  penarik becak, tetapi tidak 
mungkin membawa pulang karena lebar jalan lingkungan serta keterbatasan luasan huniannya. Oleh 
sebab itu  terdapat area yang digunakan untuk menitipkan atau meletakkan becak dan gerobak 
tersebut di tempat yang berdekatan dengan akses jalan di luar lingkungan permukiman. Demikian 
pula halnya adanya ruang terbuka yang dimanfaatkan secara bersama-sama sebagai area kendaraan 
roda 4 sebagai pemenuhan kebutuhan ruang terkait dengan peningkatan perekonomian warganya. 
Karakter interaksi publik pada permukiman ini tidak sepenuhnya sama dengan karakter serupa pada 
permukiman Madura. Halaman panjang pada tanean lanjhang yang berfungsi sebagai area public 
space dalam lingkungan tidak bisa dikatakan menunjukkan karakter interaksi karena tidak 
sepenuhnya bersifat publik. Yang bisa berinteraksi maupun beraktivitas di wilayah ini hanya mereka 
yang sudah mendapatkan ijin serta yang berhak saja.   

Pola interaksi yang terjadi di permukiman Kotalama menunjukkan karakter yang sedikit berbeda 
dengan karakter yang ada di Madura, sehingga juga membentuk ruang sosial yang tidak sepenuhnya 
sama. Kondisi ini dikarenakan adanya perbedaan hubungan kekerabatan serta karakter mata 
pencaharian dalam pembentukan permukiman mereka. 

Aspek Alam dan Lingkungan 

Geografi; 

Kearifan lokal pada aspek alam dan lingkungan pada sub variabel geografi dapat dilihat pada indikator 
topografi, fungsi lahan, serta vegetasi (Page, et al, 1998). Secara geografis permukiman Kotalama 
terletak pada di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan  kondisi topografi tanahnya relatif 
datar. Hanya saja pada beberapa area, seperti kawasan sekitar aliran sungai kondisi topografi 
tanahnya memiliki tingkat kemiringan antara 15-40%. Dari segi geofisik bantaran Sungai Brantas di 
sekitar pusat kota memiliki kemiringan 30% - 60%. Kondisi topografi permukiman Kotalama ini sangat 
berbeda dengan topografi daerah asal migran Madura (Bangkalan – Sampang – Pamekasan), yang 
memiliki kondisi topografi relatif datar dengan kondisi geografis sebagian besar berupa hamparan 
dataran rendah dan gugusan gunung kapur (Ma’arif, 2015). Dengan kondisi yang lebih rinci: 
Kabupaten Bangkalan,  merupakan daerah pesisir dengan ketinggian 2 – 100 m dpl; Kabupaten 
Sampang, sebagian besar berupa daratan yang dimanfaatkan sebagai sawah; dan  Pamekasan, 
sebagian besar berupa lahan kering, sektor pertanian sangat tergantung pada curah hujan.  

Wilayah ini merupakan daerah aliran sungai yang saat ini difungsikan sebagai area permukiman sejak 
tahun 1950-an oleh para migran yang bekerja di pusat perdagangan Kota Malang. Sebagai area 
permukiman, wilayah ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas lingkungan seperti fasilitas peribadatan, 
fasilitas pendidikan, maupun fasilitas umum. Pada umumnya berupa bangunan 1 lantai, meskipun ada 
beberapa yang berupa bangunan 2 lantai. Sebagai kampung kota dengan kepadatan yang tinggi serta 
keberadaannya yang tidak direncanakan sejak awal sebagai area permukiman, bisa dikatakan bahwa 
tidak ada peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam membangun. Batasan yang digunakan 
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disesuaikan dengan kondisi lahan yang digunakan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan baik 
rumah tinggal maupun fasilitas umum. Di Madura sendiri, bangunan hunian dalam tanean lanjhang 
berupa bangunan 1 lantai serta berada pada lokasi dengan topografi datar.  

Vegetasi yang ada di lingkungan kajian relatif sedikit, dan tidak ada tanaman yang spesifik lingkungan 
ini.  Di dalam lingkungan hanya berupa tanaman-tanaman dalam pot mengingat kepadatan bangunan 
yang cukup tinggi serta kontur lahan yang curam. Beberapa pohon berukuran cukup besar terdapat di 
sepanjang sungai, di beberapa tepi jalan lingkungan yang cukup lebar, di ruang terbuka bangunan 
sekolah, maupun ruang terbuka yang berfungsi sebagai tempat parkir bersama.  Vegetasi berukuran 
relatif besar antara lain berupa pohon pisang, rumpun bambu, pohon akasia, pohon mangga. 

Kondisi terkait dengan topografi dan geografis ini jika dilihat dari aspek mata pencaharian, menjadi 
tidak terlalu bermasalah. Hal ini dikarenakan mata pencaharian migran Madura di permukiman ini 
umumnya pada sektor informal, seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan Ubaidillah (2014) 
mengenai perantau di Kota Malang.   

Tata Ruang; 

Kearifan lokal pada aspek alam dan lingkungan pada sub variabel tata ruang  dapat dilihat pada 
indikator organisasi keruangan,  penggunaan lahan, dan  sirkulasi (Page, et al, 1998). Organisasi 
keruangan pada permukiman Kotalama diamati berdasarkan pengaturan elemen pencipta bidang 
dasar, bidang vertikal, dan bidang atap yang membentuk sistem keruangan dalam skala mezo  
maupun mikro. Bidang dasar berupa tata letak massa bangunan beserta ruang terbuka dalam 
kawasan beserta jalan-jalan lingkungan. Tebing sungai menjadi bidang vertikal pembentuk ruang 
kawasan permukiman, bersama jalan di luar kawasan akan menjadi pembentuk ruang dalam skala 
mezo. Jajaran hunian di sisi jalan lingkungan menjadikan jalan lingkungan menjadi ruang interaksi 
sosial warga penghuni di sekitar jalan tersebut maupun ruang interaksi sosial dengan orang luar 
lingkungan tersebut. Elemen yang mempengaruhi organisasi keruangan permukiman ini berbeda 
dengan permukiman di Madura yang berupa kepercayaan, kekerabatan dan strata sosial (Mukhlisah, 
et al, 2011).  

Sebagai area yang digunakan sebagai permukiman di lingkungan perkotaan, wilayah ini juga 
dilengkapi dengan berbagai fasilitas lingkungan seperti fasilitas peribadatan, fasilitas pendidikan, 
maupun fasilitas umum. Terdapat juga fasilitas lingkungan berupa tempat penitipan becak dan 
gerobak, serta  ruang terbuka yang dimanfaatkan sebagai tempat parkir kendaraan-kendaraan 
tersebut. 

Akses menuju daerah kajian berupa jembatan semi permanen yang melintas di atas Sungai Brantas 
selebar 1,5 meter  dan jalan beraspal selebar 5 meter di sisi Timur. Terkait dengan kondisi geografis 
wilayah ini, jalan-jalan di dalam lingkungan diperuntukkan bagi pejalan kaki dikarenakan  kondisi 
keterjalannya (lebih dari 60º). Kendaraan roda dua memungkinkan untuk dibawa masuk ke lingkungan 
permukiman tetapi tanpa dikendarai. Jalur pejalan kaki yang ada tidak bisa dipilah-pilah sebagai 
sarana bagi pejalan kaki dan sebagai sarana pendukung kegiatan sektor informal seperti dalam skala 
kota. Di kawasan ini sirkulasi yang ada berfungsi sebagai beberapa elemen fisik lingkungan sekaligus 
yaitu sebagai sarana sirkulasi bagi pejalan kaki maupun pendukung kegiatan sektor informal (sebagai 
tempat berdagang atau menyiapkan dagangan), maupun sebagai ruang terbuka tempat warga 
berinteraksi dan bersosialisasi. Kondisi ini jelas berbeda dengan permukiman Madura yang umumnya 
berupa kumpulan tanean lanjhang, dengan satu pintu masuk yang resmi, berada di sisi Timur tanean. 
Antar tanean lanjhang biasanya dipisahkan oleh tegal tempat pemilik tanean tersebut bekerja, dengan  
penghubung antar tanean adalah berupa jalan lingkungan. 

Unit Bangunan 

Kearifan lokal pada aspek alam dan lingkungan  dengan sub variabel unit bangunan  memiliki 
indikator tata ruang, penggunaan ruang, orientasi bangunan (Jenkin & Zari, 2009). Tata ruang pada 
hunian/unit bangunan di permukiman Kotalama minimal terdiri dari 3 fungsi utama  rumah tinggal 
berupa emper – kamar – pawon. Tidak selalu bangunan rumah tersebut memilik batas yang tegas 
yang membedakan fungsinya, karena proses membangun yang diawali dari batas luar bangunan 
sebagai batas teritori rumah tinggal mereka. Meskipun belum ada batas tegas antar fungsi ruang di 
dalam rumah, tetapi ketiga fungsi tersebut menjadi ruang minimal yang diwadahi. Baru pada tahap 
selanjutnya, sejalan dengan peningkatan perekonomian penghuninya, masing-masing fungsi tersebut 
akan diberikan batas fisik  yang nyata. 
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Pada permukiman di Madura, ruang tinggal adalah ruang utama, memiliki satu pintu utama dan hanya 
terdiri atas satu ruang tidur yang dilengkapi serambi. Ruang bagian belakang atau bagian dalam 
sifatnya tertutup dan gelap. Bukaan hanya didapati pada bagian depan saja, baik berupa pintu 
maupun jendela, bahkan rumah yang sederhana tidak memiliki jendela. Rumah terdiri atas satu ruang 
dan tanpa sekat sama sekali (Pangarsa, et al, 1994; Tulistyantoro, 2005; Asmarani, et al, 2016) . 
Fungsi utama ruang tersebut adalah untuk mewadahi aktifitas tidur bagi perempuan atau anak-anak. 
Serambi memiliki dinding setengah terbuka, bukaan hanya ada di bagian depan. Fungsi utama ruang 
ini adalah sebagai ruang tamu bagi perempuan. Terdapat sedikit perbedaan fungsi bangunan rumah 
tinggal antara yang di Madura dengan di permukiman Kotalama. Di Kotalama fungsi utama rumah 
memang untuk tempat tinggal, meskipun pada beberapa rumah ditemui adanya tambahan fungsi 
usaha. Rumah di Kotalama tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi wanita dan anak-anak seperti di 
Madura, tetapi juga dimanfaatkan kaum laki-laki.  Hal ini juga dikarenakan rumah bagi migran Madura 
bukan lagi berbentuk tanean lanjhang yang merupakan kelompok hunian satu keluarga besar, tetapi 
berupa hunian tunggal yang dihuni keluarga inti. Keterbatasan lahan yang dapat digunakan juga 
mengakibatkan jenis ruang yang diwadahi rumah disesuaikan dengan kondisi yang ada.  

Orientasi bangunan di Kotalama tegak lurus sungai baik pada bangunan yang membelakangi maupun 
menghadap sungai pada rumah-rumah yang berada di sepanjang sungai. Untuk rumah yang tidak 
terletak di tepi sungai, orientasi bangunannya menghadap ke jalan lingkungan. Orientasi bangunan 
tidak berpegang pada arah Utara Selatan seperti halnya tanean lanjhang, tetapi lebih ditentukan oleh 
keberadaan sungai dan kondisi kontur yang ada. 

KESIMPULAN  

Dari kajian permukiman migran Madura di Kotalama Malang yang dilakukan, bentuk kearifan lokal 
terlihat pada:  

Variabel manusia dan pola pikir; dalam  skala mezo: (1) perilaku mempertahankan karakter dasar 
masyarakat Madura: toleran (bagian dari karakter  ejhin), loyalitas dan konsisten (bagian dari karakter 
koko) pada pembentukan teritorialitas dan ruang personal lingkungan permukiman merupakan bentuk 
penyesuaian karena migrasi tidak dilakukan bersama seluruh keluarga batihnya, serta toleransi 
sebagai sesama migran dari pulau yang sama, (2) penyesuaian fungsi bangunan sebagai hunian, 
meskipun lebih banyak dimanfaatkan oleh para wanita, tetapi juga disesuaikan dengan mata 
pencaharian di sektor informal, (3) penyesuaian bentuk ruang sosial yang berbentuk communal space 
dan public space terkait dengan teritorialitas dan ruang personal serta keterbatasan lahan yang ada. 
Dalam skala mikro: (1) perilaku membangun unit bangunan dengan membentuk batas terluar tetap 
dilakukan seperti halnya di Madura, disesuaikan dengan kondisi keterbatasan lahan yang ada, (2) 
adanya upaya mempertahankan proses membangun serta menghadirkan  elemen dalam huniannya 
dengan penyesuaian lokasi huniannya yang baru, serta mempertimbangkan ruang personal dan 
teritorialitas masing-masing penghuninya. 

Variabel alam dan lingkungan; dalam skala mezo terlihat pada  penyesuaian organisasi keruangan 
lingkungan dikarenakan adanya perbedaan geografis dan topografis alam yang cukup signifikan 
dibanding kondisi asalnya dan terkait dengan mata pencaharian pada sektor informal, serta 
dikarenakan perbedaan ‘dimensi’ skala mikro  hunian. Sedangkan dalam skala mikro, 
dipertahankannya elemen dasar ruang pada hunian memperlihatkan kearifan lokal yang ada di 
permukiman Kotalama,  tetapi dengan penyesuaian fungsi terkait dengan skala unit huniannya. 

Dari hasil kajian yang ada bisa diambil kesimpulan bahwa kearifan lokal yang dibawa migran Madura 
pada permukiman Kotalama Malang lebih pada aspek manusia dan pola pikirnya dibandingkan aspek 
alam dan lingkungan yang lebih bersifat fisik. 

REFERENSI  

Altman, I., 1980, ‘Culture and Environment’,  Monterey. Ca. Brooks/Cole. 
Antariksa, 2009,   ‘Kearifan Lokal dalam Arsitektur Perkotaan dan Lingkungan Binaan’, Seminar 

Nasional Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Perencanaan dan Perancangan Lingkungan 
Binaan, Jumat 7 Agustus 2009, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Merdeka Malang. 
http://antariksaarticle.blogspot.com/2009/08/kearifan-lokal-dalam-arsitektur.html 

Asikin, D., 1996, ‘Keragaman Spasial Rumah Tinggal di Daerah Pengaliran Sungai Brantas Kelurahan 
Kotalama – Kotamadya Malang’, Tesis, PPS UGM Yogyakarta, tidak dipublikasikan. 



2-16    Seminar Nasional Arsitektur dan Tata Ruang (SAMARTA), Bali-2017, ISBN 978-602-294-240-5  

Asmarani, I.K., Antariksa, & Ridjal, A.M., 2016,  ‘Elemen Arsitektural Rumah Bangsal di Desa 
Larangan Luar Pamekasan Madura’,  http://arsitektur.studentjournal.ub.ac.id/ , Vol 4 (1) 2016. 

Dahliani, Soemarno, I., & Setijanti, P., 2015, ‘Local Wisdom in Built Environment in Globalization Era’, 
International Journal of Education and Research, 3 (6):157-166. 

Derosier, M.A., 2012, ‘Architect as Anthropologist: Leveraging Cultural Knowledge to Foster 
Collaboration’, Enterprise Architect. 

Dewi, P.F.R., Antariksa & Surjono, 2008, ‘Pelestarian Pola Perumahan Taneyan Lanjhang pada 
Permukiman di Desa Lombang Kabupaten Sumenep’, arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 2, Juli 
2008: 94-109 

Doxiadis, C.A., 2005, ‘EKISTICS - An introduction to the science of Human Settlements’.  
Bartuska, T.J. & Mc Clure, W. R. (editor), 2007, ‘The Built Environment, a collaboration inquiry into 

Design and Planning’,  2nd Edition. Weley.  
Casakin,  H.P. & Kreitler, S., 2008, ‘Place Attachment as a Function of  Meaning Assignment’, Open 

Environmental Sciences, 2: 80-87 
Gobyah, I. K., 2003, ‘Berpijak Pada Kearifan Lokal’, http://www.balipost.co.id/ BALIPOSTCETAK/ 

2003/9/17/bd3.htm 
Halim, D., 2005, ‘Psikologi Arsitektur: Pengantar Kajian Lintas Disiplin’, Gramedia. Jakarta 
Hartono, M., 2010, ‘Migrasi Orang-Orang Madura di Ujung Timur  Jawa Timur: Suatu Kajian Sosial 

Ekonomi’,  ISTORIA  VIII (1). 
Hidayat, A., 2009, ‘Karakter Orang Madura dan Falsafah Politik Lokal’, KARSA, Vol. XV No. 1 April 

2009:1-14 
Jenkins, R.,1997,  ‘Rethinking Ethnicity, Arguments and Explorations’,  Sage Publication, London. 
Jenkin, S., &  Zari, M.P., 2009, ‘Rethinking our built environments: Towards a sustainable future’, 

Ministry for the Environment - Manatū Mō Te Taiao, Wellington, New Zealand. 
Jonge, H., 1989, ‘Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam: 

Suatu Studi Antropologi Ekonomi’, Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde (KITLV) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); PT Gramedia, Jakarta 

Laurens, J. M., 2004, ‘Arsitektur dan Perilaku Manusia’, Grasindo, Jakarta 
Ma’arif, S., 2015, ‘The History of Madura; Sejarah Panjang Madura dari Kerajaan, Kolonialisme 

sampai Kemerdekaan’, Araska Publisher, Yogyakarta 
Mukhilsah, Antariksa & Wijayanto, T., 2011, ‘Pola Permukiman Tradisional Madura Desa Ellak Daya 

Kabupaten Sumenep’, Prosiding Seminar Nasional “Teritorialitas, Pariwisata, Dan Pembangunan 
Daerah”: 1-7.  Program Studi Magister Arsitektur Universitas Udayana 

Page, R.R., Gilbert, C.A., & Dolan, S.A., 1998, ‘A guide to cultural Landscape reports : contents, 
process, and techniques’, U.S. Department of the Interior National Park Service Cultural Resource 
Stewardship and Partnerships Park Historic Structures and Cultural Landscapes Program. 
Washington, DC. 

Pangarsa, G.W., Tjahjono, R., & Pamungkas, S.T., 1994, ‘Deformasi dan Dampak Ruang Arsitektur 
Madura Pedalungan di Lereng Utara Tengger’,  Penelitian DIPA FTUB. 

Ridwan, N.A., 2007, ‘Landasan Keilmuan Kearifan Lokal’, Jurnal Studi Islam dan Budaya Ibda`, 5 (1) : 
27-38 

Smith, D., 1990, ‘Introduction: the sharing and dividing of geographical space’, in Shared Space, 
Divided Space: Essays on Conflict and Territorial Organization.  Eds M Chisholm, D Smith (Unwin 
Hyman, London) pp 1–21. 

Soedigdo,D.,  Ave Harysakti, A., & Usop, T.B., 2014, ‘Elemen-Elemen Pendorong Kearifan Lokal pada 
Arsitektur Nusantara’, Jurnal  Perspektif  Indonesia, 9 (1): 37-47,  ISSN 1907 – 8536  

Susanto, E., 2008, ‘Ruh Islam dalam “Wadag” Lokal Madura: Kasus “Tanena Lanjeng”’. KARSA, Vol. 
XIV No. 2 Oktober 2008:142-147  

Taufiqurrahman,  ‘2007’,  ‘Identitas Budaya Madura’, KARSA, Vol. XI No. 1 April 2007: 1-11. 
Tjiptoatmodjo, S., 1983, ‘Kota-Kota Pantai di Sekitar Selat Madura, Abad XVII sampai medio abad 

XIX’, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 
Tulistyantoro, L., 2005,  ‘Makna Ruang pada Tanean Lanjang di Madura’, Dimensi Interior, Vol. 3, No. 

2, Desember 2005: 137 - 152 
Ubaidilah, K., 2014, ‘Dinamika Perantau Madura dalam Politik Kota Malang: Suatu Kajian Antropolgi 

Politik’, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta.  


