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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengenai pembangunan apa saja yang 

dilakukan oleh masyarakat Rungkut Lor Gang II RT 02/05 dan untuk memberikan 

masukan konsep kepada masyarakat, produsen, pemerintah, pengelola dan dunia usaha 

dalam melakukan pembangunan Kampung Kue.  

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif, yang dilakukan dengan cara pengamatan partisipasi dan wawancara terhadap 

informan dari Komunitas Kampung Kue. Metode analisis dalam penelitian kualitatif 

sendiri ada tiga tahap, pertama adalah peneliti memilih data, kedua penyederhanaan data, 

dan ketiga menarik kesimpulan.  

Hasil penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut : (1) pembangunan Kampung 

Kue dapat berhasil karena adanya keinginan dari masyarakat, (2) pembangunan Kampung 

Kue didukung oleh dari berbagai pihak, pihak yang pertama adalah pemerintah sebagai 

fasilitator yang memfasilitasi Kampung Kue dengan TBM (Taman Baca Masyarakat), 

jaringan internet, dan memberikan media pemasaran melalui pameran jajanan tradisional. 

Pihak yang kedua adalah masyarakat, peran masyarakat sebagai partisipan aktif yang 

tergabung dalam suatu organisasin yaitu koperasi. Pihak yang ketiga adalah dunia usaha 

sebagai media pemasaran produk yang dihasilkan oleh Komunitas Kampung Kue, (3) 

dalam pembangunan Kampung Kue, masyarakat melakukan beberapa upaya untuk terus 

dapat berkembang yaitu pertama adalah pelatihan pembuatan kue kering, yang kedua 

adalah pemasaran produk lebih luas baik secara offline maupun online. 

 

Kata Kunci : masyarakat, komunitas, pemerintah, fasilitas. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to explain the constructions that has been done by the 

people of Rungkut Lor Gang II RT 02/05 and to provide feedback on concept to the 

community, manufacturers, government, and business managers in making Kampung 

Kue development. 

The research method used in this study is a qualitative research method, which is 

carried out by means of observation and interviews with informants from Kampung Kue. 

The method of analysis in qualitative research has three phases, the selection of data, the 

simplification of data, and drawing conclusions. 

The results of this study can be summarized as follows: (1) the development of 

Kampung Kue can be successful because of the willingness of the community, (2) the 

development of Kampung Kue is supported by various parties. The first is the 
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government as a facilitator who facilitates Kampung Kue with a library, Internet, and 

media marketing through exhibitions of traditional snacks. The second party is the 

community, the community holding the role of an active participant by joining a 

cooperative organisation. third is the business world as a medium for marketing the 

products of Kampung Kue. (3) in the development of Kampung Kue, the community 

made several attempts to continue the development: first is the training of making 

pastries, the second is marketing the product more widely both offline and online. 

 

Key Word : society, community, government, facilities. 

 

 

Pendahuluan 

Kebudayaan berasal dari 

bahasa sansekerta yang disebut 

"Buddayah", dalam bentuk jamak 

dari buddhi yang artinya budi atau 

akal, lainnya menjelaskan "budaya" 

adalah perkembangan dari kata budi-

daya yang berarti daya dari budi, hal 

inilah yang membedakan antara 

budaya dan kebudayaan. Budaya 

adalah daya dari budi yang berupa 

cipta, rasa, dan karsa, dan 

kebudayaan adalah hasil dari cipta, 

rasa, dan karsa (Koentjaraningrat 

1993:9).  

Kebudayaan dihasilkan dari 

suatu masyarakat dari proses belajar. 

Proses belajar tentu dilakukan secara 

terus-menerus oleh individu dalam 

masyarakat sehingga menjadi sesuatu 

yang terbiasa dilakukan terus-

menerus. Karena kebudayaan 

dimiliki oleh individu yang hidup 

bermasyarakat, maka perlu diketahui 

mengenai apa itu masyarakat. 

Masyarakat adalah sekumpulan 

manusia yang bertempat tinggal pada 

suatu wilayah tertentu dan saling 

bergaul dan berinteraksi satu dengan 

yang lain. Sekelompok manusia ini 

mempunyai sarana dan prasarana 

untuk saling berinteraksi. Masyarakat 

juga mempunyai arti lain, yaitu 

sehimpunan manusia yang hidup 

bersana dalam suatu wilayah dan 

diatur dalam suatu aturan-aturan 

tertentu yang mereka taati untuk 

menjalani perannya (Hartono 

1993:88-89).  

Kesamaan wilayah tempat 

tinggal masyarakat yang menjadikan 

mereka akan lebih memiliki rasa 

peduli antara satu dengan lain karena 

mereka tinggal dalam wilayah yang 

sama dan mematuhi norma-norma 

yang berlaku didalamnya yang tentu 

sudah mereka sepakati bersama 

karena norma-norma inilah yang 

nantinya akan  mengatur tata 

kelakuan anggotanya dalam 

bertindak. 
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Masyarakat yang 

menghasilkan suatu kebudayaan tadi 

juga memiliki bagian kecil 

didalamnya yang disebut komunitas. 

Komunitas merupakan bagian dalam 

masyarakat maksudnya adalah dalam 

masyarakat dapat terdapat beberapa 

komunitas karena jumlah dan ukuran 

sekumpulan individu yang dikatakan 

komunitas ini tidak sebanyak jumlah 

yang disebut masyarakat. Definisi 

komunitas sendiri yaitu sekumpulan 

manusia yang saling berinteraksi satu 

dengan yang lain. Bagian dari 

komunitas disebut anggota dan 

biasanya anggota komunitas akan 

memiliki rasa simpati yang tinggi 

terhadap sesama anggota 

komunitasnya karena mereka merasa 

memiliki identitas yang sama 

(Koentjaraningrat 1990:53).  

Dalam suatu kehidupan maka 

harus ada aturan-aturan atau norma-

norma sosial yang mengatur cara 

hidup sesesorang dalam bertindak 

baik itu dalam masyarakat atau 

komunitas. Inilah awal terbentuknya 

pranata-pranata sosial. Ada beberapa 

pranata-pranata yang terdapat 

didalam masyarakat yaitu: pranata 

keluarga, pranata ekonomi, pranata 

politik, pratana keagamaan, dan lain 

sebagainya. Melalui pranata-pranata 

ini, suatu masyarakat atau komunitas 

tadi dapat melakukan pembangunan 

karena jika pembangunan mulai 

dilakukan melalui pranata-pranata 

tentu akan lebih mudah karena akan 

lebih fokus terhadap peran yang akan 

dijalankan.  

Seperti dalam penelitian ini, 

fokus penelitian terhadap Komunitas 

Kampung Kue yang berada pada 

masyarakat Rungkut Lor Gang II RT 

02/05, Kelurahan Kalirungkut, 

Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. 

Hadirnya Komunitas Kampung Kue 

pada masyarakat Rungkut Lor Gang 

II berawal dari keinginan masyarakat 

untuk memperoleh tingkat 

perekonomian yang lebih baik, 

maksudnya masyarakat Rungkut Lor 

Gang II menjadikan Komunitas 

Kampung Kue untuk melakukan 

suatu kegiatan ekonomi. 

Pembangunan yang dilakukan 

Masyarakat Rungkut Lor Gang II 

terhadap Komunitas Kampung Kue 

tentu tidak sembarangan. Hal lain 

yang mendukung Komunitas 

terbentuk adalah pembangunan yang 

terdapat dari luar masyarakat. Karena 

jika besarnya pembangunan yang 

dilakukan dari luar masyarakat maka 
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masyarakat yang menjadi dampak 

pembangunan tersebut akan dituntut 

juga melakukan pembangunan dan 

diharapkan dapat mengikuti pola 

pembangunan agar dapat bertahan 

terhadap pembangunan. Definisi 

pembangunan adalah serangkaian 

upaya yang dilakukan pemerintah, 

badan-badan atau lembaga nasional 

yang berbentuk kebijaksaan dan 

program yang mempunyai tujuan 

untuk menjadikan hidup suatu 

masyarakat menjadi lebih baik dan 

lebih sejahtera. Pembangunan dapat 

menyentuh berbagai aspek dalam 

kehidupan manusia, seperti sosial, 

budaya, ekonomi dan politik 

(Suparlan 1986:18).  

Pembangunan yang terjadi 

diluar masyarakat berdampak 

terhadap masyarakat dan lapisan 

didalamnya, dalam hal ini komunitas. 

Komunitas Kampung Kue dituntut 

agar bisa mengikuti pola 

pembangunan. Tentu pembangunan 

yang dilakukan oleh Komunitas 

Kampung Kue akan lebih mudah 

karena Komunitas Kampung Kue 

sudah mengetahui pada bidang mana 

mereka akan melakukan 

pembangunan. Fokus bidang 

pembangunan Komunitas Kampung 

Kue menjadi mudah, karena adanya 

pranata ekonomi maka mereka bisa 

menjalankan perannya dalam 

kegiatan ekonomi yaitu usaha 

membuat kue. Pembangunan yang 

dijalankan dalam masyarakat atau 

komunitas tentu akan berdampak 

pada yang melakukan pembangunan 

itu sendiri karena dalam proses 

pembangunan suatu komunitas akan 

melakukan apa yang biasa tidak 

mereka lakukan, mereka akan 

melihat apa yang biasa tidak mereka 

lihat, akan banyak perubahan-

perubahan yang terjadi didalam 

masyarakat baik fisik maupun non 

fisik. Walaupun hakekatnya setiap 

manusia selama hidupnya pasti 

mengalami perubahan-perubahan. 

Namun untuk melihat sesuatu yang 

berubah kita perlu membandingkan 

satu dengan yang lainnya, 

maksudnya adalah membandingkan 

susunan kehidupan pada masa kini 

dengan kehidupan pada waktu 

lampau. 

Perubahan-perubahan yang 

terjadi di dalam masyarakat atau 

komunitas dapat meliputi beberapa 

aspek, seperti: nilai-nilai sosial, 

norma-norma sosial, pola-pola 

perilaku organisasi, susunan 
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kelembagaan dalam masyarakat, 

lapisan-lapisan sosial dalam 

masyarakat, kekuasaan atau 

wewenang, interaksi sosial dalam 

masyarakat, dan sebagainya. 

Mengingat bahwa sangat luas bidang 

yang mungkin mengalami 

perubahan-perubahan maka harus 

ditentukan dengan jelas dan tegas 

agar dapat ditemukan dasar 

penelitiannya (Soekanto 1990:333-

334).  

Perubahan-perubahan yang 

terjadi pada masyarakat atau 

komunitas merupakan suatu gejala 

normal. Karena tidak ada suatu yang 

berhenti pada satu titik di sepanjang 

hidupnya, semua hal harus terus 

berpindah dan bertumbuh agar bisa 

terus tetap hidup. Pengaruh 

perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam masyarakat bahkan tidak 

hanya dirasakan sendiri namun bisa 

menjalar dengan cepat ke luar 

masyarakat, mengingat pada dewasa 

ini adalah  masa komunikasi modern 

(Soekanto 1990:335).  

Seperti yang terjadi dengan 

terbentuknya Komunitas Kampung 

Kue menimbulkan perubahan sosial 

ekonomi masyarakat. Kemajuan 

teknologi akan membawa 

masyarakat untuk mengikuti 

perkembangan zaman, banyak 

berdirinya home industry akhir-akhir 

ini. Kemudahan pengaksesan 

informasi dengan didukung dengan 

adanya home industry tadi misalnya, 

transaksi jual beli kue yang telah 

dibutuhkan oleh masyarakat luas. 

Segala macam informasi tentang 

Komunitas Kampung Kue dapat 

dengan mudah ditemukan dengan 

menggunakan jaringan internet 

atausosial media. Mereka dapat 

dengan cepat mengirim dan 

memperoleh informasi untuk 

berbisnis karena adanya kemajuan 

teknologi dan perkembangan 

globalisasi. 

Komunitas Kampung Kue 

merupakan wadah untuk sekumpulan 

orang-orang kreatif karena mereka 

harus berusaha dan berjuang untuk 

mendapatkan kehidupan lebih baik. 

Kampung Kue sendiri bisa dikatakan 

sebagai sebuah karya kreatif yang 

memicu datangnya ide-ide kreatif 

lainnya dari masyarakat lokal 

maupun pendatang sebagai bagian 

dari dampak pembangunan. Dampak 

pembangunan yang berupa 

perubahan yang dimaksud disini 

dapat berupa perkampungan yang 
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semula hanya kampung biasa tetapi 

sekarang kampung home industry 

yang berfungsi sebagai lahan 

penghasilan Komunitas Kampung 

Kue.  

Metode 

 Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan 

metode penelitian kualitatif dengan 

tipe penelitian deskriptif. Metode 

kualitatif ialah penelitian yang 

memiliki tujuan untuk memahami 

sebuah fenomena mengenai apa yang 

dialami subyek penelitian misalnya 

tindakan, perilaku, deskripsi, dan 

lainnya secara holistik serta melalui 

cara pendeskripsian dalam bentuk 

bahasa dan kata-kata pada suatu 

konteks yang khusus yang alamiah 

dan dengan menggunakan berbagai 

metode ilmiah (Moleong, 2006).  

Dalam  hal memperoleh data, 

penelitian ini dilakukan dengan cara 

wawancara mendalam dan observasi. 

Observasi ialah suatu upaya atau 

kegiatan yang dilakukan oleh peneliti 

guna mendapatkan gambaran dan 

pola perilaku budaya yang 

dibutuhkan tanpa mengeluarkan 

sepatah katapun (Ihromi, 2000:51). 

Observasi yang dilakukan secara 

langsung pada komunitas Kampung 

Kue mengenai pembangunan apa 

saja yang dilakukan masyarakat 

Rungkut Lor Gang II RT 02/05, 

Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan 

Rungkut, Kota Surabaya.  

Observasi yang dilakukan 

peneliti di Kampung Kue diawali 

dengan survey lapangan dengan 

melihat secara lebih dekat bagaimana 

sebenarnya keadaan masyarakat 

Rungkut Lor Gang II, lalu setelah itu 

peneliti mencoba menemui Ibu 

Choirul Mahpuduah atau ibu Irul 

begitu sapaan akrabnya, namun pada 

hari pertama observasi peneliti tidak 

bertemu dengan ibu Irul dikarenakan 

beliau sedang mengikuti seminar, 

oleh karena itu peneliti disarankan 

oleh salah satu warga untuk bertemu 

dengan ibu Pri yang sudah memiliki 

UD (Unit Dagang) sendiri yang 

bernama (UD Kreasi Fitri).  

Setelah merasa mendapatkan 

informasi secara lisan, peneliti juga 

meminta izin untuk bisa melihat dan 

mengikuti kegiatan para anggota 

Komunitas Kampung Kue yang tidak 

lain adalah ibu-ibu kampung dalam 

membuat dan menjual kue. Biasanya 

pembuatan kue sudah dilakukan 

dihari sebelumnya, biasanya dimulai 

sekitar pukul 20.00 dengan membuat 
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adonan dan isinya lalu kemudian 

akan  dilanjutkan lagi nanti sekitar 

pukul 02.00 untuk proses 

pengolahannya.  Peneliti juga ikut 

dalam proses produksi kue sampai 

penjualan kue.   

Wawancara dilakukan dengan 

cara indepth interview atau 

wawancara mendalam supaya 

mendapatkan informasi yang detail 

dan lengkap. Wawancara dilakukan 

dengan Komunitas Kampung Kue 

dan peneliti mewawancarai 10 

informan yang menjadi bagian 

Kampung Kue. Penentuan informan 

yang dipilih peneliti juga 

berdasarkan 4 kriteria yaitu, 

enkulturasi penuh, keterlibatan 

langsung, cukup waktu, dan non 

analitik. Kriteria ini berdasarkan 

(Spradley, 2006 : 68-77).  

Dalam melakukan wawancara 

langsung terhadap informan, peneliti 

juga tak lupa memperkenalkan diri 

terhadap informan, apakah itu nama, 

darimana asalnya, maksud 

kedatangan untuk apa, sehingga 

dalam melakukan wawancara 

tersebut peneliti dan informan satu 

sama lainnya dapat menciptakan 

suasana yang rileks dan hangat, agar 

nantinya dapat memperoleh data-data 

yang diharapkan. Selanjutnya dari 

data-data yang diperoleh (hasil 

wawancara) dideskripsikan secara 

kualitatif.  

Dalam proses wawancara, 

peneliti menggunakan handphone, 

yang memiliki fasilitas seperti 

perekam suara dan kamera untuk 

merekam semua yang diceritakan 

atau dijelaskan oleh informan kepada 

peneliti dengan beberapa pertanyaan 

dari peneliti. Instrument yang 

digunakan dalam penelitian 

bertujuan untuk mendapatkan 

informasi serta dokumentasi pada 

saat peneliti melakukan terjun 

lapangan.   

Dari hasil penelitian tersebut 

akan dijabarkan melalui hasil analisa 

berupa tulisan deskriptif, supaya 

semua hasil informasi atau data yang 

diperoleh dapat tersampaikan secara 

jelas dan detail.Peneliti berusaha 

untuk menggambarkan subjek 

penelitian secara rinci dan jelas. 

Untuk menganalisis data yang telah 

diperoleh peneliti dilapangan maka 

peneliti menggunakan analisis data 

kualitatif. Analisis data kualitatif 

sendiri ada tiga jalur, langkah 

analisis yang pertama yaitu peneliti 

akan memilih dan memproses data 



AntroUnairdotNet, Vol.VI/No.1/Pebruari 2017, hal 67 
 

 

yang diambil dari observasi dan 

wawancara lalu kemudian peneliti 

akan memfokuskan pada 

penyederhanaan data kasar yang 

diperoleh tadi untuk menggolongkan 

dan mengarahkan yang perlu dan 

tidak perlu guna mengorganisasikan 

data yang jelas sehingga dapar 

ditarik kesimpulan dan dapat 

diverifikasi kebenaran datanya. 

Karena tidak semua data yang 

diperoleh dari informan akan 

ditampilkan pada hasil penelitian 

tetapi yang akan ditampilkan dalam 

hasil penelitian adalah data yang 

relefan dan sesuai dengan kebutuhan 

peneliti.  

Dalam penggolongan data itu 

sendiri akan terlihat pengelompokan 

pernyataan dari informan-informan 

yang memiliki kesamaan pemaknaan 

data dan langkah selanjutnya peneliti 

akan menggunakan pendekatan dari 

kerangka teori yang digunakan 

(Koentjaraningrat, 1989). 

Langkah selanjutnya adalah 

penyajian data yang dikumpulkan 

dari data informasi yang telah 

disusun setelah ditarik sebuah 

kesimpulan. Dalam penyajian data 

penelitian etnografi, peneliti 

menyajikan dalam bentuk deskriptif. 

Penyajian data ditampilkan pada bab 

tiga, yang kemudian peneliti akan 

menampilkan juga data dari informan 

yang relevan lalu kemudian 

dianalisis menggunakan teori.  

Kemudian setelah data dianalisis, 

langkah terakhir yang dilakukan 

adalah menarik kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan dilakukan 

lebih kepada informasi dan data yang 

diperoleh dari informan. 

 

Analisis Data 

Awal mula ppembangunan Kampung 

Kue Rungkut Lor hanya dilakukan 

oleh masyarakat Rungkut Lor Gang 

II saja, karena memang faktor utama 

pembangunan kampung kue sendiri 

adalah guna untuk meningkatkan  

kehidupan ekonomi masyarakat 

melalui usaha membuat kue. Namun 

seiring dengan berjalannya waktu, 

setelah masyarakat berhasil 

membangun konsep bahwa 

masyarakat Rungkut Lor gang II 

telah berubah menjadi suatu 

komunitas yaitu Komunitas 

Kampung Kue, maka konsep 

pembangunan harus terus dijalankan 

secara matang. 

Dalam setiap pembangunan 

pasti memiliki konsep yang akan 
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dijalankan dan dalam konsep tersebut 

para pelaku pembangunan harus 

melalui beberapa tahapan-tahapan 

untuk mencapai tujuannya. Berikut 

ini adalah tahapan-tahapan dalam 

proses konsep sampai terwujudnya 

Kampung Kue: (1) Sosialisasi, 

sosialisasi disini diawali dengan 

peran pendiri Kampung Kue yaitu 

Ibu Choirul Mahpuduah atau akrab 

disapa ibu Irul. Sosialisasi ayang 

sebenarnya cukup sederhana, karena 

hanya dilakukan dengan diskusi kecil 

yang membahas tentang bagaimana 

cara atau apa yang bisa dilakukan 

oleh ibu-ibu kampung agar bisa 

merasakan hidup yang lebih baik.   

Sosialisasi ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran 

mengenai usaha yang akan 

dijalankan dan manfaat-manfaat 

yang didapatkan setelahnya. Setelah 

ibu-ibu kampung mengerti dan 

paham akan konsep usaha membuat 

kue ini maka proses selanjutnya pun 

dapat dijalankan. (2) Pelatihan, 

Pelatihan disini lebih kepada 

pelatihan konsep membuat kue. 

Umumnya masyarakat Rungkut Lor 

Gang II memang dulunya banyak 

menjadi pedagang kue keliling, 

namun produk jualan mereka tidak 

diproduksi oleh mereka sendiri 

melainkan mengambil dari para 

pedagang lain. Ini tentu berbeda jika 

mereka akan membuat produk jualan 

mereka sendiri, yang mana kalau 

mereka membuat produk yang akan 

mereka jual maka mereka harus 

memiliki keterampilan dalam 

membuatnya.  Disini lah program 

pelatihan dapat berjalan, mengingat 

bahwa masyarakat Rungkut Lor 

kurang memiliki keterampilan dalam 

membuat kue. Pelatihan awalnya 

hanya diadakan mandiri oleh 

masyarakat Rungkut Lor gang II.  

Selain melakukan demo 

masak secara mandiri oleh 

masyarakat Rungkut Lor Gang II, 

mereka juga beberapa kali 

mendapatkan pelatihan dari pihak-

pihak yang paham akan kuliner 

seperti pihak Bogasari yang sekarang 

ini menjadi salah satu produk yang 

bekerja sama dengan Kampung 

mereka, (3) Modal, modal awal 

usaha yang ada di Kampung Kue 

adalah hasil iuran dari beberapa 

warga, iuran awal inilah yang 

nantinya akan dipinjamkan kepada 

ibu-ibu yang tidak mempunyai modal 

untuk memulai usahanya. 

Sebenarnya modal awal yang 
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diperlukan untuk menjalankan usaha 

membuat kue ini tidaklah terlalu 

besar karena sebenarnya alat-alat 

dasar untuk membuat kue seperti 

kompor, wajan, penggorengan pasti 

sudah dimiliki oleh ibu-ibu, namun 

mengingat bahwa masyarakat 

Rungkut Lor Gang II berasal dari 

masyarakat yang memiliki kondisi 

ekonomi menengah tentu saja tetap 

akan terasa berat.  

Setelah menjalankan tiga 

tahap diatas yaitu sosialisasi terhadap 

masyarakat, pelatihan keterampilan 

masyarakat, dan modal dengan baik 

serta mendapat respon positif oleh 

masyarakat yang akan menjadi 

pelaku pembangunan, maka 

masyarakat Rungkut Lor Gang II 

sudah bisa menjalankan usaha yang 

telah mereka dikonsepkan yaitu 

Kampung Kue. 

Suatu pembangunan dapat 

dijalankan karena adanya pihak-

pihak yang mendukung, seperti 

halnya dalam pembangunan 

Kampung Kue, ada beberapa pihak 

yang berperan yaitu : (1) pemerintah, 

sebagai fasilitator untuk menunjang 

pembangunan, (2) masyarakat, 

berperan sebagai partisipan 

melaksanakan program 

pembangunan, (3) kerjasama produk, 

yang mendukung dalam pemasaran 

produk yang dihasilkan oleh 

Kampung Kue.  

Setelah pembangunan dirasa 

telah berhasil maka harus ada upaya-

upaya yang dilakukan masyarakat 

untuk mempertahankan hasil dari 

pembangunan dan untuk 

mengembangkan pembangunan 

tersebut. Upaya-upaya yang 

dilakukan masyarakat Kampung Kue 

antara lain : (1) pelatihan SDM 

(Sumber Daya Manusia),  Tujuan 

dalam melakukan pelatihan dalam 

pembangunan adalah untuk 

meningkatkan atau mengembangkan 

keahlian yang berkaitan dengan 

bagaimana kualitas yang akan 

masyarakat kerjakan dan agar 

masyarakat siap untuk menghadapai 

kondisi-kondisi tertentu yang bisa 

terjadi dalam pembangunan. Dengan 

tuntutan jaman yang semakin 

berkembang maka pelaku-pelaku 

pembangunan yaitu masyarakat 

dituntut untuk mempunyai kualitas 

yang baik atau bisa dikatakan harus 

lebih profesional. Masyarakat 

sebagai pelaku utama pembangunan 

yang harus menerima banyak 

pelatihan-pelatihan agar terus dapat 
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bersaing, (2) pemasaran produk, 

Pemasaran yang dilakukan pun tidak 

hanya disekitar tempatnya namun 

sudah mulai dilakukan secara besar. 

Beberapa kali mereka mendapatkan 

kesempatan ikut dalam pameran-

pameran untuk mempromosikan 

produk mereka, biasanya pameran ini 

diadakan oleh pemerintah dalam 

upaya untuk mengembangkan 

potensi industri-industri lokal. 

Festival-festival jajanan tradisional 

juga dapat menjadi sarana 

pembangunan untuk publikasi 

produk, mengingat bahwa Surabaya 

sangat besar potensi kuliner apalagi 

dalam bidang tradisional.  Setelah 

melakukan pemasaran secara 

langsung, Komunitas Kampung Kue 

juga mulai memasarkan produk 

mereka secara online.  

Mengingat bahwa pada jaman 

canggih saat ini semua orang bisa 

menemukan apa yang mereka cari 

melalui internet termasuk jajanan. 

Pemasaran secara online ini 

dilakukan supaya pembangunan 

Kampung Kue menjadi lebih global 

dan kenal masyarakat secara lebih 

luas. Terbukti dengan adanya media 

pemasaran online ini Kampung Kue 

banyak menerima pesanan dari luar 

masyarakat Surabaya bahkan ada 

yang memesan dari luar pulau jawa. 

Ini tentu sangat berdampak pada 

pembangunan Kampung Kue yang 

akan terus berkembang jika 

pemasarannya dilakukan secara baik 

dan benar.  

 

Kesimpulan  

Pembangunan Kampung Kue 

di masyarakat Rungkut Lor ini 

merupakan upaya untuk 

meningkatkan kehidupan ekonomi 

melalui kegiatan industri rumahan 

(home industry). Bentuk 

pembangunan yang dilakukan juga 

bersifat dari bawah ke atas (bottom 

up) karena memang awalnya 

pembangunan Kampung Kue ini 

murni rencana masyarakat Rungkut 

Lor Gang II yang merasa bahwa 

mereka harus melakukan sesuatu hal 

bersama-sama guna mensejahterakan 

hidupnya. Namun seiring denga 

berjalannya waktu dan Kampung 

Kue dirasa memiliki potensi untuk 

berkembang, pemerintah juga ikut 

ambil peran dalam pembangunan 

Kampung Kue, peran pemerintah 

disini lebih kepada fasilitator 

pembangunan karena pemerintah 

memberikan fasilitas-fasilitas seperti 
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mengadakan pemberdayaan melalui 

pelatihan-pelatihan pembuatan kue, 

mengelola TBM (Taman Baca 

Masyarakat), menyediakan jaringan 

internet dan memberikan media 

pemasaran melalui pameran maupun 

festival jajanan. 

Upaya yang dilakukan 

masyarakat Kampung Kue untuk 

terus dapat melakukan pembangunan 

adalah : (1) pelatihan SDM (Sumber 

Daya Manusia) yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan pada 

resep-resep dan kemampuan dalam 

membuat kue, (2) pemasaran produk 

yang menjadikan karena 

pembangunan Kampung Kue adalah 

pemberdayaan masyarakat melalui 

industri rumah jadi akan ada produk 

yang menjadi unggulan dan 

masyarakat harus menentukan 

strategi apa yang akan dilakukan 

dalam pemasaran. 
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