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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap ruang bantaran Sungai di 

Kampung Wisata Warna-warni, peneliti dapat menyimpulkan, bahwa: 

1. Mengacu pada teori produksi ruang Levebre yang melihat ruang (perceived, 

conceived, dan lived space) Ruang bantaran Sungai Brantas ruang dilihat oleh 

masyarakat Kampung Juanda sebagai kawasan permukiman (conceived) 

tempat masyarakat bertempat tinggal, melakukan aktivitas, dan merupakan 

tempat sebagai sumber kehidupan (lived space). Sedangkan Pemerintah 

melihat bantaran sungai sebagai kawasan sempadan sungai yang merupakan 

bagian dari sempadan sungai yang diperuntukan menjadi kawasan terbuka 

hijau (conceived), jadi tidak diperbolehkan untuk didirikan bangunan apapun 

disekitar kawasan. Adanya perbedaan pandangan melihat bantaran sungai oleh 

masyrakat dan pemerintah membuat terjadi kontestasi dalam memperebutkan 

kawasan bantaran sungai. Namun bantaran Sungai Brantas Kelurahan Jodipan 

Kota Malang dicat warna-warni dan berubah menjadi kampung wisata. 

Bantaran sungai yang berubah menjadi destinasi wisata membuat cara 

pandang Pemerintah terhadap bantaran sungai menjadi berubah. Pemerintah 
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melihat Kampung Wisata Warna-warni sebagai salah satu penanganan 

penataan ruang kawasan permukiman kumuh dan salah satu potensi wisata 

Kota Malang.  

2. Relasi masyarakat Jodipan dengan Pemerintah Kota Malang dalam tata ruang 

bantaran sungai Kampung Jodipan bahwa adanya kontestasi dalam penataan 

bantaran sungai. Pemerintah merancangkan untuk menata kawasan bantaran 

sungai sebagai RTH dan akan merelokasi permukiman bantaran sungai ke 

rusunawa. Namun, untuk mempertahankan kawasan bantaran sungai sebagai 

tempat tinggal, masyarakat Jodipan merubah tempat tinggal mereka menjadi 

kampung wisata. Hal tersebut menjadi daya tarik Pemerintah dalam penataan 

bantaran sungai. Pemerintah justru mendukung langkah masyarakat Jodipan 

dan membantu dari segi infrastruktur di kawasan tersebut, walaupun kawasan 

bantaran sungai tetap dianggap sebagai permukiman yang ilegal. 

 

6.2 Rekomendasi 

1. Dengan adanya persoalan di atas sudah saatnya para pemerhati, akademisi, 

intelektual, dan masyarakat memiliki kepedulian terhadap permukiman 

bantaran Sungai Brantas di Kota Malang. 

2. Pemerintah Kota Malang seharusnya lebih memperhatikan dan tegas terhadap 

penataan ruang di kawasan bantaran sungai sesuai dengan garis sempadan 

sungai dan memindahkan permukiman yang masuk dalam garis sempadan 

sungai sesuai dengan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Malang. 
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3. Penataan kawasan permukiman juga harus mengacu seperti apa yang 

dituliskan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 04 Tahun 

2011 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang 2010  

2030 dalam pasal 48  untuk tetap mempertahankan kawasan tersebut sebagai 

kampung wisata. 

4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan penelitian lebih melihat dan 

menganalisis tentang Perancangan Perda Kota Malang tentang RTRW 

mengenai Kampung Wisata Warna-warni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


