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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kerangka Teori 

 Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori untuk mengupas 

beberapa masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah mengenai pemahaman 

masyarakat Kampung Juanda dan Pemerintah mengenai bantaran sungai serta 

interaksi masyarakat dan Pemerintah terkait pengelolaan bantaran sungai Kampung 

Wisata Warna-warni di Kota Malang. Dengan demikian penulis akan menggunakan 

teori yaitu: The Production of Space (Produksi Ruang) Lefebvre. 

2.1.1 Teori Produksi Ruang Lefebvre 

 Dalam buku The Production of Space karya Henri Lefebvre (selanjutnya 

Lefebvre) berbicara tentang ruang, maka lingkungan adalah cara untuk mendapatkan 

hasil produksi. Menurut Lefebvre, ruang adalah produk politik dan instrumen bagi 

perubahan sosial ekonomi sehingga ruang itu tidak netral dan pasif.14 Menurut 

Lefebvre, ruang sebagai produk politik mengakibatkan praktik tata ruang tidak pernah 

bebas dari keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang. Keberpihakan atau 

ketidaknetralan aktor-aktor dalam menjalankan kuasanya tercermin dari kebijakan 

yang dibuat oleh regulator (pemerintah). Praktik penataan ruang meliputi kegiatan 

                                                           
14 Siti Aminah, 2015,  MASYARAKAT: 
 Jurnal Sosiologi, 20 (1): 59-79. 
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produksi dan reproduksi ruang yang di dalamnya terdapat perjuangan dari kelas-kelas 

untuk mendapatkan dan menguasai ruang itu.15 

 Lefebvre mwngelompokkan ruang berdasarkan perioditasi ruang.16 Ruang 

Alamiah (Natural Space), ruang alamiah merupakan ruang yang sudah tercipta dari 

alam (ruang yang alami tercipta). Ruang Mutlak (Absolute Space), ruang mutlak 

merupakan ruang yang diciptakan oleh Tuhan dan bersifat mutlak. Selanjutnya adalah 

Ruang Abstrak (Abstract Space), dalam ruang abstrak, ruang sosial tidak memiliki 

eksistensi, hanya terdapat ruang-ruang yang mengalami komodifikasi homogenitas. 

Ruang yang terakhir adalah Ruang Diferensial (Differential Space), ruang diferensial 

menurut Lefebvre merupakan ruang yang lebih tercampur dan lebih bersifat inter-

penetrative. 

 Kertarikan Lefebvre untuk menganalisa secara kritis apa yang dia sebut 

sebagai ruang abstrak. Seperti representasi ruang, ini adalah ruang dari sudut pandang 

subjek abstrak seperti perencana kota atau arsitek. Tetapi ruang absrak bukan hanya 

ideasional; ia secara aktual menggantikan ruang historis (yang didirikan diruang 

mutlak). Pada dasarnya skala ruang abtrak mempunyai sangkut paut dengan hasrat 

seseorang untuk menguasai organisasi-organisasi sosial, seperti: penguasa politik, 

pengusaha, perancang wilayah. Lefebvre menandaskan ruang absrak sebagai ruang 

hegemonik karena menyelimuti dan menggabungkan aspirasi-aspirasi, keinginan, dan 

impian sehari-hari penduduk di dalam sistem kapitalisme.  

                                                           
15 Ibid 
16 Kosa Lazawardi, 2012, 
 Indonesia pada , Depok: UI. 
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 Lefebvre menegaskan bahwa berbagai perbedaan fenomena perjuangan kelas 

atas suatu ruang itu terkait dengan suatu daerah, kawasan, wilayah, situs, tanah, dan 

sebagainya, dan hal ini harus dipahami sebagai bagian dari proses spasialisasi yang 

sama. Pada intinya, proses spasialisasi itu merupakan paduan dari tiga unsur 

penjabaran gagasannya mengenai pendekatan trikotomis dalam melihat produksi 

ruang17 yang dibagi ke dalam tiga tataran: spatial practice  representations of space 

 representational spaces.18 Pertama, spatial practice yang terkait dengan rutinitas 

individu untuk penciptaan sistematis zona dan wilayah. Praktik tata ruang tersebut 

dari waktu ke waktu diwujudkan dalam lingkungan dan lanskap yang tertata. Praktik 

spasial yang paling signifikan di perkotaan terkait dengan pembangunan sektor 

properti dan bentuk-bentuk operasional kapital lainnya. Kedua, adanya 

representations of space, bentuk-bentuk pengetahuan, dan praktik-praktik yang 

mengatur dan mewakili ruang terutama melalui teknik perencanaan dan keterlibatan 

negara (pemerintah). Ketiga, adanya pengalaman kolektif ruang. Hal ini terkait 

dengan representational spaces yang dialami setiap orang. Pada konteks ini pasar 

membangun sistem untuk penciptaan dan akumulasi keuntungan.  

 Lefebvre menjelaskan bahwa konteks keruangan sangat memiliki keterkaitan 

yang besar melalui konsepsi ekonomi politik sehingga alam dan lingkungan yang 

tercipta dengan sendirinya dapat dirusak oleh manusia jika hanya memikirkan tentang 

kegiatan perekonomian saja. Lefebvre berbicara bahwa tata ruang yang dirusak 

                                                           
17 Henri Lefebvre, The Production of Space  translate by Donald Nicholson Smith, Oxford 
 UK: Blackwell. Hlm. 29 
18 Ibid. Hlm. 38-39 
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karena kepentingan ekonomis hanya akan membuat makna ruang tersebut berubah 

menjadi ruang abstrak yang dialih fungsikan oleh manusia untuk kepentingan 

ekonomis tanpa memikirkan fungsi yang sebenarnya. Ruang abstrak tersebut 

dijadikan sebagai ruang pengeruk ekonomi yang tercermin sebagai ruang kapitalis 

untuk berbisnis, industrilisasi atau pembangunan perusahaan. 

Menurut Lefebvre, ruang sosial adalah suatu produk sosial.19 Artinya, ruang 

sejatinya terikat realitas sosial, sehingga ruang bukan suatu yang dapat berdiri sendiri. 

Menurutnya, manusia selalu menjalin hubungan dan interaksi. Dalam konteks itu, 

pemahaman tentang ruang yang bersifat singkronis dan waktu yang bersifat diakronis 

perlu diperhatikan. Kedua hal itu (waktu dan ruang) bukan sekadar suatu material, 

namun suatu wahana bagi realita sosial, sehingga hubungan dengan manusia pun 

tidak dapat terpisahkan. Bahkan realita sosial dapat juga dikatakan adalah syarat 

adanya eksistensi waktu dan ruang. 

 Ruang sosial sebagai anti-tesis dari permasalahan klasik. Ruang sosial lahir 

dari perpaduan antara ruang abstrak pemikiran Marx (Materialis) dan ruang mutlak 

pemikiran Hegel & Kant (Idealis).20 Perpaduan ruang abstrak dan ruang mutlak 

melahirkan ruang baru di masyarakat tentang ruang sosial. Pertama ruang mutlak 

sebagai bentuk ruang untuk menghasilkan sesuatu yang akan memenuhi kebutuhan. 

Kemudian ruang abstrak diyakini sebagai alat kekuasaan. Jika ruang mutlak sebagai 

ruang yang didominasi, maka ruang abstraklah yang menjadi ruang yang 

                                                           
19 Sarvan Billahi, Space, Difference, Every Life Reading  
 www.academia.edu (diakses 28-04-2017, pukul 14.53) 
20 Ibid  
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mendominasi. Lalu ruang diferensial yang merupakan ruang yang memperlihatkan 

perbedaan dan kebebasan dari sistem dan berusaha untuk memulihkan kesatuan dari 

perpecahan yang dihasilkan oleh dominasi ruang abstrak. Perpaduan ruang abstrak 

dan ruang mutlak melahirkan ruang baru di masyarakat tentang ruang sosial. Seperti 

yang diungkapkan Lefebvre: 

social space interpenetrate one another and/or superimpose 
them-selves upon one another. They are not things, which have 
mutually boundaries and which collide because of their countours 
or as a result of inertia 21 

 
Karakter ini menandakan kedinamisan ruang-ruang sosial yang dibentuk oleh 

praktek-praktek kekuasaan yang bekerja didalamnya. Lefebvre terhadap ruang sosial 

merupakan ruang baru sebagai bentuk gerakan neo-marxis dan kritik atas pemikiran 

lama. Dalam hal ini ditemukan sebuah konsep ruang global (global space) yang tidak 

dapat memisahkan antara tempat tinggal, lokasi kerja, dan tempat yang memajangkan 

produk kapitalisme (perbedaan tempat membuat keterhubungan, sehingga muncul 

konsep ruang global itu). 

Bagi Lefebvre, ruang merupakan gabungan aspek fisik, mental, dan juga 

sosial. Berdasarkan aspek itu, Lefebvre memformulasikan menjadi ruang-ruang 

bangunan dan antar bangunan (fisik), gagasan dan konsep dari ruang (mental), dan 

ruang sebagai bagian dari interaksi sosial (sosial). Yang kemudian menjadi teori 

ruang: perceived, conceived, dan live.22 

                                                           
21 Henri Lefebvre, Loc. cit. Hlm. 86-87 
22 Kosa Lazawardi, Loc. cit. Hlm. 13 
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Terdapat tiga acuan dasar sebagai pemahaman mengenai konsep ruang, yakni 

perceived space, conceived space, dan the lived space. Perceived space hanya dapat 

dapat dirasakan, dan persepsi ini ada pada setiap praktik-praktik sosial di tengah-

tengah hubungan masyarakat. Sedangkan Conceived space menjadikan ruang tidak 

dapat dipahami apabila hanya menjadi persepsi saja, tetapi ruang menjadi lebih bisa 

dipahami apabila ditambah dengan suatu pemahaman, yakni pemahaman terhadap 

ruang itu sendiri. Pada konsep the lived space ruang memiliki pengalamannya sendiri, 

dalam hal ini adalah manusia untuk menyatakan keberadaannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Lefebrvre menyebutkan bahwa permasalahan ruang kapitalis yang kini 

banyak ditemukan dapat diselesaikan dengan keberadaan ruang sosial. 

Secara lebih terperinci dapat dijelaskan bahwa pendekatan fenomenologi dari 

teori Lefebvre merupakan teori kunci dari bukunya yang berjudul The production of 

Space. Teori ini disebut pula dengan Tiga Triad Spasial, yaitu :23 

1. Spatial Practice Perceived 

 Konsep ini merupakan konsep material dari kegiatan-kegiatan sosial dan 

memiliki kegiatan yang saling berinteraksi. Proses praktik tata ruang dalam 

konsep ini kasat mata dan mencakup produksi dan reproduksi. Praktik spasial 

ini sering dikaitkan dengan suatu produksi ruang dan kebutuhan masyarakat. 

Dasar inilah yang menjadikan dasar pembuatan kebijakan pemerintah yang 

sesuai dengan kebutuhan dan ruang. Oleh sebab itu spatial practice perceived 

                                                           
23 Ibid. Hlm. 13-14 
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atau perceived space merupakan kebutuhan ruang yang dapat dirasakan oleh 

panca indera manusia. 

2. Representations of Space Conceived 

 Gambaran dan konseptualisasi dari gambaran sebuah ruang. Pola produksi 

dan tatanan kebutuhan menjadi representasi kebutuhan ruang tergantung dari 

kegunaannya. Maka tanda-tanda, kode-kode atau sikap frontal atas sebuah 

hubungan merupakan representasi dari representations of space conceived. 

Pada ketentuan inilah ruang dapat diarahkan menuju ruang kapitalis maupun 

ruang sosial. Conceived space merupakan sebutan lain dari konsep ruang 

imaginatif. Biasanya terbentuk karena integrasi dari ruang yang sudah dialami 

sebelumnya dan ada karena interaksi sosial. Tidak jarang dalam situasi seperti 

ini masyarakat terbawa pada logika berpikir geopolitik yang dilakukan oleh 

kelompok-kelompok dominan. 

3. Representational Space Lived 

 Ruang representasi merupakan dasar pembentukan representational space 

lived. Ruang ini tercipta karena ada kontrol dari kelompok masyarakat yang 

menciptakan ruang kontrol. Pada proses ini penuh dinamika karena banyak 

kepentingan yang diartikulasikan melalui tindakan dan hasrat. Hal ini menjadi 

sarana bagi masyarakat untuk mengontrol ruang menuju ruang baru yaitu 

ruang sosial atau ruang kapitalis. Ruang ini juga dikenal dengan sebutan lived 

space yang merupakan ruang interaksi manusia tercipta dengan cara yang 
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berbeda-beda. Ruang ini merupakan ruang penggabungan antara perceived 

dan conceived space yang menghasilkan interaksi sosial pada lived space. 

 Aspek utama dari argument Lefebvre terletak pada tiga perbedaan tersebut. 

Praktik spasial yang melibatkan produksi dan reproduksi ruang, yang melapisi dan 

akhirnya mendominasi praktik spasial adalah apa yang dinamakan Lefebvre sebegai 

representasi ruang. Ruang ini yang dianggap oleh Lefebvre dapat dibayangkan oleh 

sebagian elit masyarakat (perencanaan tata kota dan arsitek). Sehingga dapat 

dianggap sebagai ruang yang sesungguhnya dan dipakai untuk mencapai dan 

mempertahankan dominasi oleh mereka dan yang lainnya. Jadi secara teoritis penentu 

kebijakan memutuskan untuk membuat kebijakan tentang penggusuran lahan dan 

ruang seperti pemukiman kumuh dan dibangun tempat baru yang lebih 

menguntungkan dan modern. Jadi praktik tersebut dianggap sebagai praktik radikal 

bagi sebagian kalangan yang menganggap modernisasi merupakan dampak dari 

kapitalis. Praktik spasial dalam kaum miskin dan radikal oleh representasi ruang 

menciptakan pembaharuan terhadap alam. Reprenstasi ruang mendominasi ruang-

ruang representasi termasuk ruang spasial di dalamnya. Relasi yang termapankan 

melalui ilmu pengetahuan menjadi persoalan yang memapankan relasi manusia 

dengan objek dalam ruang representasi. 

 Sementara representasi ruang tercipta dari kelompok-kelompok dominan yang 

berasal dari pengalaman manusia. Hal itu dikarenakan masyarakat miskin 

beranggapan bahwa representasi ruang dianggap sebagai ruang sesungguhnya yang 
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tercipta oleh kaum dominan (para pemegang kekuasaan). Kaum dominan (para 

pemegang kekuasaan) dianggap sebagai kaum yang meciptakan kebenaran di ruang 

abstrak, seperti perencanaan pembangunan wilayah kota, untuk meraih dominasi. 

Sehingga ketiga tahap tersebut dianggap Lefebvre sebagai konsep tunggal yang harus 

dilihat sebagai sebuah kesatuan karena ketiga tahap tersebut sebenarnya saling 

berkaitan. 

 Hubungan timbal balik sebagai ruang dinamis yang dianggap Lefebvre 

sebagai spatial practice, representation of space, dan space of representation seiring 

dengan berkembangnya waktu saling berkaitan. Gambaran ruang bermula dari angan-

angan, fantasi dan tujuan masa depan yang ideal sehingga membentuk ruang baru 

yang berasal dari perceived yang ditransformasikan melalui ruang gambar, rencana, 

model, peta dan desain ruang. Oleh sebab itu berkaitan dengan teori tersebut dapat 

dilihat adanya pengalihan fungsi ruang mutlak menjadi ruang abstrak yang tergambar 

dari pengalihan fungsi ruang bantaran Sungai Brantas menuju kampung wisata dan 

dari keberadaan ruang yang tersedia berdampak besar kepada pemukiman bantaran 

Sungai Brantas kota Malang. 

2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1. Tata Ruang 

 Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang pasal 1 dan dalam Perda 

Kota Malang Nomor 04 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Malang tahun 2010  2030 

tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang yang 
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dimaksud merupakan susunan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana 

dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat 

yang hierarkis memiliki memiliki hubungan fungsional (pusat kota, lingkungan, 

prasarana jalan dan sebagainya). Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang 

dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (pemukiman, industri, pertanian, tempat 

kerja, serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan). Didalam tata ruang 

terdapat suatu distribusi dari tindakan manusia dan kegiatan-kegiatannya untuk 

mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan sebelumnya.24 

 Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang didalamnya 

memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh 

melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni : 

a) Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang 

wilayah guidance of future actions pada 

dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi 

manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, 

seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta 

kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (development 

sustainability). 

                                                           
24 Administrasi Pembangunan -Ruzz Media, 
 hlm. 68 
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b) Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana 

tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri,  

c) Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme 

perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai 

dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.  

 Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan 

pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki 

landasan hukum (legal instrument) untuk mewujudkan tujuan pengembangan 

wilayah.  

2.2.2 Permukiman 

 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman menyebutkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu 

kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan, kawasan permukiman, 

pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan, kualitas terhadap rumah 

kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah pendanaan dan sistem 

pembiayaan, serta peran masyarakat. Kawasan permukiman merupakan bagian dari 

lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun 

pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian 

dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
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 Suatu pemukiman hendaknya mengikuti criteria bagi permukiman yang baik 

dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut25: 

A. Aspek Fisik, meliputi: 

1. Letak Geografis, yaitu aspek yang menentukan keberhasilan dan 

perkembangan dari suatu wilayah 

2. Lingkungan alam dan binaan, yaitu aspek lingkungan alam dan binaan 

yang akan sangat mempengaruhi kondisi permukiman serta kehidupan 

penghuninya. 

3. Sarana dan prasarana lingkungan, yaitu penyediaan sarana dan prasarana 

akan mendukung kegiatan dan  kehidupan masyarakat dalam permukiman 

tersebut. 

B. Aspek non fisik, meliputi: 

1. Aspek politik, yang termasuk kebijakan yang mengatur kawasan 

permukiman, keberadaan lembaga-lembaga desa dab sebagainya. 

2. Aspek ekonomi, yaitu aspek yang meliputi kegiatan yang berkaitan 

dengan mata pencaharian masyarakat. 

3. Aspek sosial, yaitu aspek yang meliputi kehidupan sosial masyarakat 

bertetangga dan sebagainya. 

4. Aspek budaya, yaitu aspek yang berkaitan dengan kehidupan adat istiadat, 

kehidupan beragama dan kebiasaan bekerja. 

                                                           
25 
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 Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kota Malang 

mengelompokan permukiman menjadi tiga yaitu rumah kampung, permukiman liar, 

dan permukiman kumuh, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Ciri-ciri Kampung, Liar dan Kumuh 

No. Kampung Rumah Liar Rumah Kumuh 
1. Kurangnya sarana dan 

prasarana  
Sarana dan prasarana 
kurang bahkan tidak ada 
(jalan setapak, tidak ada 
pelayanan air bersih, 
drainase, pembuangan air 
kotor)  

Kurangnya sarana dan 
prasarana  

2. Ada yang mempunyai 
IMB dan ada yang tidak  

Tidak mempunyai IMB  Mempunyai legalitas 
(misal sertifikat)  

3. Terdiri dari golongan 
masyarakat rendah dan 
menengah  

Terdiri atas masyarakat 
golongan ekonomi 
rendah  

Terdiri dari golongan 
masyarakat rendah dan 
menengah  

4. Umumnya masyarakat 
sudah tinggal menetap  

Umumnya masyarakat 
tinggal tidak menetap  

Umumnya masyarakat 
tinggal menetap tetapi 
tidak jarang pula yang 
tidak menetap  

5. Fisik bangunannya 
mayoritas semi 
permanen dan 
permanen  

Fisik bangunan terdiri 
dari gubug, bahan-bahan 
yang tidak tahan lama, 
barang-barang bekas, 
jarang yang memiliki 
rumah permanen  

Fisik bangunan tidak 
berpengaruh terhadap 
rumah kumuh. 
Tergantung pada pola 
pengaturan rumah 
tersebut  

6. Lokasinya umumnya di 
pusat kota  

Lokasinya umumnya di 
daerah pinggiran kota 
atau di daerah bantaran 
sungai, sepanjang rel 
kereta api, pasar dan 
stasiun serta daerah-
daerah yang sering banjir  

Lokasinya umumnya 
berada di pusat kota 
akan tetapi tidak jarang 
pula yang ditemukan di 
pinggiran kota dekat 
dengan pusat kegiatan 
seperti industri dan 
pabrik.  

7. Memiliki kepadatan 
penduduk yang tinggi  

Kepadatan penduduknya 
tinggi  

Umumnya kepadatan 
penduduknya tinggi  
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(Sumber: Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang, Mei 
2017) 

 

2.2.3 Bantaran Sungai 

 Sempadan sungai atau flood plainter dapat diantara sungai dan ekosistem 

daratan. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai 

disebutkan bahwa sungai merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan 

berupa jaringan pengaliran air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan 

dibatasi kanan dan kiri garis sempadan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, 

Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai dikatakan bahwa sungai adalah 

tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air 

sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis 

sempadan. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai. Garis 

sempadan sungai bertanggul didalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Sedangkan bantaran 

sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang sungai dihitung dari tepi sungai sampai 

dengan kaki tanggung sebelah dalam. 

 Menurut peraturan Mentri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 28 Tahun 2015 

bantaran sungai merupakan ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah 

dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. Pada tingkat Kota Malang 

turan mengenai garis sempadan sungai juga diatur dalam Perda Kota Malang tentang 
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RDTR yang akan mengatur kawasan lindung yang meliputi daerah sekitar sungai atau 

sempadan sungai. Data ini nantinya digunakan untuk menentukan kriteria fisik 

bangunan, batas-batas yang dapat dikembangkan dalam hunian serta batasan fisik 

lainnya agar tetap sesuai dengan kepentingan pemeliharaan lingkungan daerah 

bantaran sungai. 

2.2.4 Kampung Wisata 

 Kampung wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi 

dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat 

yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.26 Dalam pengembangan 

suatu kampung wisata perlu mengetahui komponen dalam mengembangkan sebuah 

kampung wisata melalui sektor pariwisata.Terdapat dua konsep penting dalam 

pengembangan desa wisata, yaitu atraksi dan akomodasi.27Akomodasi merupakan 

sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang 

berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Sedangkan atraksi merupakan 

seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi 

kampung yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif 

seperti: kursus tari, bahasa, dan lain-lain. 

                                                           
26 Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari laporan 
 Gadjah Mada University 
 Press, hlm. 2-3 
27 Ibid 
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 Menurut pola, proses dan tipe pengelolaan kampung wisata di Indonesia 

terbagi dalam dua bentuk, yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka.28 

1. Tipe Terstruktur (enclave) 

Tipe terstruktur ditandai dengan karakter-karakter sebagai berikut: 

a. Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik kawasan 

tersebut. Tipe ini mempunyai kelebihan dalam citra yang dibutuhkannya 

sehingga mampu menembus pasar internasional. 

b. Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, 

sehingga berdampak negatif yang ditimbulkannya diharapkan terkontrol. 

Selain itu pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak 

dini. 

2. Tipe Terbuka (spontaneus) 

Tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh menyatunya kawasan 

dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. 

Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati 

oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu 

kedalam penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan. 

 

                                                           
28 http://id.wikipedia.org (diakses 10-02-2017, pukul 01.15) 



26 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul 
Penelitian 

Jenis 
Penelitian 

Perbedaan 
Penelitian Hasil Penelitian 

Kurnuiawan 
Akbar 

Implementasi 
Kebijakan 
Tata Ruang 
tentang 
Kawasan 
Pendidikan 
Tinggi 
Terpadu di 
Kota 
Makassar 

Skripsi 
(2015) 

 Teori yang 
digunakan 
adalah: Tinjauan 
tenteng kota dan 
tinjauan rencana 
tata ruang 
wilayah. 
 Fokus kepada 
implementasi 
kebijakan Tata 
Ruang. 

Adanya masalah yang 
kursial dan mendasar. 
 Kurangnya 
kapasaitas 
implementor 
 Lemahnya kordinasi 
antar institusi 
 Kurangnya 
pengawasan 
terhadap proses 
penetapan peraturan 
daerah 
 Ketidak mampuan 
pemerintah 
mengendalikan 
swasta 

Namun ketidak adaan 
program untuk 
mencapai tujuan 
kebijakan tata ruang 
wilayah Kota 
Makassar 
mengakibatkan tiga  
faktor tersebut tidak 
dimaksimalkan. 

Titin 
Sugianti 

Pola Tata 
Linkungan 
dan 
Perubahan 
Tata Ruang 
pada 
Pemukiman 
Pemulung 
Kalisari 
(Studi di 
Kelurahan 
Pandanwangi

Jurnal 
Ilmiah 

 Teori yang 
digunakan 
adalah: Mobilitas 
penduduk Everett 
S. Lee (push-pull 
theory) dan 
ekologi manusia 
A. Terry Rambo 
(sistem terbuka). 

 Pendekatan 
menggunakan 

 Perubahan tata 
ruang di 
permukiman 
Kalisari di jelaskan 
dari awal mula 
berdirinya 
permukiman hingga 
sekarang 
menyebabkan 
terjadinya perubahan 
pola tata lingkungan 
secara bertahap. 
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Peneliti Judul 
Penelitian 

Jenis 
Penelitian 

Perbedaan 
Penelitian Hasil Penelitian 

Kecamatan 
BlimbingKot
a Malang) 

Studi Kasus 
(Studi Case). 

 Fokus kepada 
pola tatanan 
lingkungan 
pemukiman dan 
pola perilaku 
masyarakat. 

 Ditandai dengan 
adanya perubahan 
pola perilaku dalam 
mengelola sampah, 
perubahan tata 
perumahan dan ada 
atau tidaknya 
kerusakan tanah, 
peralihan fungsi 
sungai, kualitas air 
yang menurun, dan 
limbah rumah 
tangga. 

 Lingkungan sekitar 
DAS juga berubah, 
penggunaan sungai 
bukan hanya 
menjadi tempat 
mandi, cuci dan 
membuang kotoran 
manusia, akan tetapi 
juga digunakan 
sebagai daerah 
konservasi yang 
terintegrasu dengan 
hutan kota yang ada 
di daerah DAS 
sungai Bango. 

Satria 
Gunawan 

Pengalihan 
Fungsi yang 
Berubah: 
Penyimpanga
n dan 
Pengalihan 
Fungsi pada 
Public Space 

Skripsi 
(2008) 

 Teori yang 
digunakan Public 
Space  

 Studi Literatur 
 Fokus kepada 
perubahan fungsi 
pada ruang, 
khususnya 
diruang public 

 Terdapat dua hal 
penyimpangan 
fungsi: miss pada 
intepretasi arsitek 
terhadap 
spatialpractice dari 
penggunaan ruang 
dan waktu. 
 Penyimpanga fungsi 
juga diakibatkan 
perubahan waktu 
yang memicu 
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Peneliti Judul 
Penelitian 

Jenis 
Penelitian 

Perbedaan 
Penelitian Hasil Penelitian 

perubahan situasi. 

(Sumber: data diolah oleh penulis ) 

 Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian saat ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Kurniawan Akbar (selanjutnya dipanggil Akbar) di tahun 2015 

Implementasi Kebijakan Tata Ruang tantang Kawasan Pendidikan 

Tinggi Terpadu di Kota Penelitian iini menggunakan pendekatan kualitatif dimana 

Akbar menitik beratkan pada implementasi kebijakan Tata Ruang. Hasil penelitian 

yang menggunakan metode kualitatif ini menunjukan bahwa implementasi kawasan 

pendidikan tinggi terpadu mempunyai masalah, yaitu tidak adanya program yang 

dibuat untuk mencapai tujuan kebijakan tata ruang dan wilayah kota Makassar. 

Menurut Akbar ketiadaan program itu mengakibatkan masalah, sehingga 

implementasi kebijakan tersebut tidak mencapai tujuan. 

 Penelitian terdahulu yang kedua yang menjadi bahan pertimbangan penelitian 

ini adalah  karya dari Titin Sugiarti Pola 

Tata Lingkungan dan Perubahan Tata Ruang pada Permukiman Pemulung Kalisari 

(Studi di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang) . Penelitian 

ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian Titin 

menitikberatkan penelitian pada pola tatanan lingkungan pemukiman. Titin 

menggambarkan menjelaskan mengenai perubahan tata ruang di permukiman Kalisari 

dijelaskan dengan serangkaian proses perubahan dari awal mula berdirinya 
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permukiman hingga sekarang dan menyebabkan terjadi perubahan dalam pola tatanan 

lingkungan secara bertahap. Menurutnya, hal ini ditandai dengan adanya perubahan 

pola perilaku dalam mengelola sampah, perubahan tata perumahan warga dan 

bangunan yang dibangun. Selain hal itu juga ditunjukan dengan ada atau tidaknya 

kerusakan tanah, peralihan fungsi sungai, kualitas air yang menurun, dan 

limbahrumah tangga. 

 Penelitian terdahulu yang ketiga yang menjadi bahan pertimbangan penelitian 

ini adalah karya dari Satria Kurniawan (selanjutnya dipanggil Satria) yang berjudul, 

Pengalihan Fungsi yang Berubah: Penyimpangan dan Pengalihan Fungsi pada 

Public Space

studi kasus. Penelitian Satria menitik beratkan penelitian pada perubahan fungsi 

ruang, khususnya ruang publik. Dalam fenomena ini jelas lebih terlihat berpengaruh 

pada ruang yang notabene bersentuhan dengan orang banyak. 

 
2.4 Kerangka Pemikiran 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mencoba membuat sebuah konsep 

pemikiran yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian dan juga 

dalam menyusun laporan hasil penelitian. Kerangka pemikiran ini melibatkan teori 

Ruang Produksi Lefebvre dan Peraturan Daerah Kota Malang, maka dalam penelitian 

ini dikembangkan kerangka pemikiran sebagi berikut. Penyusunan kerangka 

pemikiran dalam penelitian bertujuan untuk memfokuskan penelitian ke dalam objek 
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kajian yang diteliti, sehingga bahasannya tidak melebar dan menyebabkan penelitian 

tidak sesuai dengan kerangka awal penelitian. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber: diolah oleh penulis, 2017) 
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 Dapat dilihat dari Gambar 2.1 Kerangka Berfikir penelitian menggunakan 

model umum ke khusus, yaitu ruang di dalam Perda Kota Malang tentang RTRW 

membahas mengenai kawasan bantaran Sungai Brantas Kota Malang yang dilihat 

oleh masyarakat sebagai kawasan permukiman dan diatur dalam pasal 48 tentang area 

permukiman bantaran sungai. Namun, lain halnya dengan Pemerintah, Pemerintah 

melihat bantaran sungai masuk dalam sempadan yang memiliki garis-garis sempadan 

yang diatur dalam RDTR yang merupakan ruang terbuka hijau.  

 Masyarakat dan Pemerintah merupakan aktor-aktor yang memperebutkan 

ruang yang membuat adanya negosiasi atas perebutan ruang. Masyarakat dan 

Pemerintah melihat Perda sebagai produk politik yang melihat apa yang seharusnya 

terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi yang terdapat dalam Perda. Perbedaan 

pandangan antara masyarakat dan Pemerintah merupakan salah satu faktor perebutan 

atas ruang. Perbedaan pandangan atas ruang ini memunculkan inisiatif dalam 

perubahan fungsi bantaran sungai sebagai kampung wisata oleh masyarakat. 

 Berubahnya fungsi ruang di bantaran Sungai Brantas Kota Malang merubah 

pandangan Pemerintah atas ruang. Pemerintah melihat kampung wisata ini manjadi 

salah satu potensi dan penanganan permasalahan atas ruang di kawasan bantaran 

sungai. 

 

 

 


