
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

5.1 Peran Pemerintah Kota Malang 

Peran pemerintah kota Malang dalam menangani kawasan Slum di Kota 

Malang di dasarkan kepada UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan 

kawasan permukiman, mengamanahkan bahwa negara bertanggung jawab 

melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni 

rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis 

dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.  

Dalam memujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan 

kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan 

meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada 

kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan 

dan perundang-undangan.1  Juga ada program “KOTAKU” (Kota Tanpa Kumuh) 

yang digagas oleh pemerintah pusat guna menangani permasalahan kawasan 

kumuh yang ada dengan program nasional 100 0 100 yang berarti 100% 

jangkauan air bersih 0% bebas kumuh dan 100% sanitasi.2 Diharapkan akan 

selesai tepat waktu, selesai pada tahun 2019 mendatang sehingga tidak ada lagi 

permasalahan kawasan kumuh terutama di Kota Malang. 

 
 

                                                             
1 RKPKP Kota Malang hal. 1-2 
2 http://kotaku.pu.go.id/ diakses pada 22 november 2017, pukul 16.24 WIB  

http://kotaku.pu.go.id/


5.1.1 Indentifikasi Kawasan Kumuh di Kota Malang 

 Peran pemerintah kota Malang dalam mangatasi permasalahan kawasan 

kumuh ialah mengindentifikasi terlebih dahulu di kelurahan mana saja di Kota 

Malang yang masuk dalam kategori kawasan kumuh karena setiap kelurahan 

memiliki karakteristik masing-masing untuk di indetifikasi dan di kota Malang 

sendiri terdapat 29 Kelurahan yang masuk dalam kategori kawasan kumuh dan 

sudah ditetapkan oleh SK Walikota Nomor 188.45 / 86 / 35.73.112 / 2015 tentang 

penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh, berikut 29 kelurahan 

yang teridentifikasi kumuh di Kota Malang. 

Tabel. 5.1 Persebaran Kawasan kumuh di kelurahan Kota Malang. 

No Kelurahan No Kelurahan 

1 Balearjosari 16 Kasin 

2 Blimbing 17 Sukoharjo 

3 Pandanwangi 18 Dinoyo 

4 Purwantoro 19 Tlogomas 

5 Polehan 20 Merjosari 

6 Jodipan 21 Jatimulyo 

7 Kota Lama 22 Tulusrejo 

8 Mergosono 23 Sumbersari 

9 Samaan 24 Lowokwaru 

10 Penganggungan 25 Ciptomulyo 

11 oro-oro dowo 26 Bandungrejosari 

12 Gadingkasri 27 Sukun 

13 Bareng 28 Tanjungrejo 

14 Kauman 29 Bandulan 

15 Kidul Dalem 

   



Dengan sudah diidentifikasinya kawasan-kawasan yang terindikasi kumuh 

maka nantinya pemerintah akan lebih mudah dalam menanganinya karena 

terkadang setiap kelurahan di Kota Malang memiliki beberapa karakteristik 

kumuh sendiri sehingga setiap kelurahan tidaklah sama, setiap kelurahan memiliki 

tingkat kekumuhan masing-masing kategori kumuhnya dibagi menjadi 3 yaitu 

kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat. Rata-rata tingkat kekumuhan di 

setiap kelurahan di Kota Malang adalah kumuh sedang sehingga hanya akan 

membutuhkan penanganan seperti pemugaran atau peremajaan saja. Sebenarnya 

penyebab kawasan kumuh di Kota malang yang seperti disampaikan oleh Bapak 

Winardi Koordinator Lapangan Program Kotaku, disperkim Kota Malang sebagai 

berikut: 

 “....Kalau kawasan kumuh di kota malang ini rata-rata tidak ada 

pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sehingga masyarakat 

membangun di kawasan yang seharusnya tidak dibangun tidak 

mendapatkan hambatan, jadi bebas gitu upaya pengendalinnya belum 

optimal, faktor ekonomi kalau mereka punya dana atau kemampuan 

ekonomi yang lebih siapa sih yang mau tinggal di pinggir sungai mereka 

pasti akan mencari tempat yang lebih layaklah tapi karena uang enggak 

ada dia hanya kemampuannya terbatas ada lahan yang bisa mereka 

tempati tanpa harus membeli dengan harga yang mahal itu salah satu 

yang memicu, faktor daya tarik kota malang menjadi magnet orang untuk 

datang kota pelajar belajar ke kota malang jadi beban kebutuhan ruang 

di kota malang menjadi lebih tinggi daripada kapasitas jumlah 

penduduknya sendiri, contoh penduduk kota malang hanya 900rb 

dilayani dengan luasan kota malang dengan areanya seharunya cukup 

logikanya cukup tapi banyak warga yang tidak berKTP malang artinya 

kan bukan penduduk kota malang tapi tinggal di kota malang tinggal 

bahkan banyak yang menetap bahkan tapi juga mereka KTP kadang 

masih daerah masing-masing faktor urbanisasi dari daya tarik kota itu 

seperti itu kemudian belum lagi yang di jalanan di sekitar kita kalo jumat 

sabtu minggu kalo orang mau melintasi ke kabupaten wisata mau ke batu 

mereka kan hirup pikuknya kan di kota malang sehingga beban kota juga 

semakin tinggi jadi salah satu penyebabnya itu daya tadik kota, 

kemudian juga dengan banyak perguruan tinggi yang menyedot warga 

disekitar malang untuk datang dan belajar per tahun yang masuk dengan 



jumlah yang keluar tidak imbang katakanlah yang masuk 30rb mungkin 

yang keluar cuma separuhnya 15rb dan apakah mereka langsung 

pulang? Kan enggak ya kemudian kebutuhan akan ruang hunian di kota 

malang semakin tinggi kemudian ada celah-celah ruang terbuka yang 

bisa digunakan untuk membuat bangunan artinya naluri bisnis 

masyarakat akan tersulut kemudian banyak orang datang bikin tempat 

tinggal ada lahan yang sangat terbatas saya buatkan kos-kos an 

kemudian di tingkat dari 2 tingkat menjadi 3 tingkat nah tapi kan tetep 

kalo butuh ruangan nya kan bisa ditingkat nah tapi kan kalo butuh air, 

dan dampaknya dari orang tinggal kan limbahnya sampahnya itu juga 

akan menjadi beban di lingkungan atau turunya kualitas lingkungan 

permukiman itu kan yang memicu kekumuhan hal-hal yang seperti 

itu....”3 

 

Dari pernyataan diatas dapat dipahami, bahwasannya penyebab kawasan 

kumuh di kota Malang adalah pengendalian ruang yang belum optimal, faktor 

ekonomi, faktor daya tarik kota Malang, faktor urbanisasi, dan kebutuhan akan 

ruang hunian semakin tinggi. Dengan begini nantinya akan dapat membantu 

pemerintah dalam hal memetakan kawasan-kawasan kumuh yang ada di Kota 

Malang sesuai dengan Keputusan walikota Nomor 188.45/ 86/ 35.73.112 / 

2015 tentang penetapan lingkungan Perumahan dan kawasan kumuh  dan juga 

Bapak Winardi memaparkan mengenai permukiman kumuh Sebagai berikut: 

 “.....permukiman kumuh itu kan permasalahan lintas sektor jadi tidak 

hanya persoalan permukiman di dalamnya ada permasalahan jalan, 

perumahan warga, sanitasi, wilayah, lingkungan hidup, pekerjaan umum. 

Kadang koordinasi itu kan enggak langsung mudah, Kemudian kita sedang 

mencoba produk perencanaan yang sedang kita susun bersama-bersama 

dengan temen-temen pokja untuk menjadi acuan di daerah tapi kan 

persoalnya kan untuk menjadi acuan di daerah mengacu pada rpjmd dan 

rensra daerah, Kawasan kumuh di kota malang berkurang dari tahun 2015-

2017 itu sekitar 123Ha dari 603Ha sementara tapi kan belum kita 

akumulasi secara keseluruhan keputusan kumuh atau tidak masih 

berdasarkan UU No. 1 tahun 2011 dan yang menetapkan kumuh atau tidak 

itu  keputusan walikota atau bupati....”4  

                                                             
3 Winardi, wawancara, Koordinator Lapangan Program Kotaku disperkim Kota Malang pada 

tanggal 23 Oktober 2017 
4 Ibid., 



 Persebaran serta jumlah besaran kawasan kumuh tiap kelurahan di Kota 

Malang dapat dilihat dengan peta berikut: 

Gambar 5.1 Besaran Kawasan Kumuh di Kota Malang.5 

 

 

 

                                                             
5 http://www.jatimtimes.com/baca/152067/20170324/182540/revolusi-mental-dari-kawasan-

kumuh-preman-jadi-guide-wisata/  diakses pada 29 November 2017, pukul 20.11 WIB  

http://www.jatimtimes.com/baca/152067/20170324/182540/revolusi-mental-dari-kawasan-kumuh-preman-jadi-guide-wisata/
http://www.jatimtimes.com/baca/152067/20170324/182540/revolusi-mental-dari-kawasan-kumuh-preman-jadi-guide-wisata/


5.1.2 Rencana Penanganan Permukiman Kumuh 

Permukiman kumuh pada kawasan perkotaan perlu memperoleh penanganan 

dengan baik dan tepat penanganan permukiman perkotaan ini mengacu pada 

undang-undang RI No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman pola penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan antara 

lain: 

A. Pola pancengahan merupakan upaya mengurangi timbulnya permukiman 

kumuh di perkotaan. upaya pencegahan dapat dilakukan dengan kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Pengawasan dan pengendalian  

Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan 

peraturan perundang-udangan. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan 

secara berkala melalui pengawasan langsung ataupun pelaporan. 

2. Pemberdayaan masyarakat 

Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Informasi yang 

dapat diakses oleh masyarakat dapat meliputi informasi tentang ketersediaan 

tentang hunia maupun kavling yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal. 

B. Peningkatan Kualitas merupakan upaya memperbaiki kondisi 

permukiman kumuh yang masih tidak sesuai dengan standar minimal 

permukiman upaya peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan kegiatan 

sebagai berikut: 

 

 



1. Pemugaran 

Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni. Pemugaran 

dilakukan untuk menjadikan permukiman kumuh menjadi lebih tertata.  

Tahap pra konstruksi: 

A. Identifikasi permasalahan & kebutuhan pemugaran.  

B. Sosialisasi & rembuk warga terdampak.  

C. Pendataan masyarakat terdampak. 

D. Penyusunan rencana pemugaran. 

E. Musyawarah dan diskusi penyepakatan. 

Tahap konstruksi 

A. Proses pelaksanaan konstruksi pemugaran.  

B. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan.  

Tahap pasca konstruksi  

A. Pemanfaatan dan pemeliharaan & perbaikan.6 

2. Peremajaan  

Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan 

keamanaan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat 

tinggal bagi masyarakat. Contoh dari peremajaan adalah pemenuhan sarana dan 

prasarana yang masih kurang memadai dari permukiman kumuh tersebut.  

Tahap pra konstruksi  

A. Identifikasi permasalahan & kebutuhan peremajaan.  

B. Penghunian sementara untuk masyarakat terdampak. 

                                                             
6 Permen No.2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh pasal 29- pasal 34 



C. Sosialisasi dan rembuk warga terdampak. 

D. Pendataan masyarakat terdampak. 

E. Penyusunan rencana peremajaan. 

F. Musyawarah dan diskusi penyepakatan. 

Tahap Konstruksi 

A. Ganti rugi bagi masyarakat terdampak.  

B. Penghunian sementara masyarakat terdampak. 

C. Pelaksanaan konstruksi peremajaan.  

D. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.  

E. Penghunian kembali masyarakat terdampak. 

Tahap pasca konstruksi  

A. Pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan.7  

3. Permukiman kembali  

Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kemnali/ 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta 

menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh: penyediaan 

rusunawa). Penyediaan permukiman baru untuk bermukim masyarakat merupakan 

salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk perbaikan secara menyeluruh 

sehingga terjadi peningkatan kualitas hunian.8  

Tahap pra konstruksi  

A. Kajian pemanfaatan ruang dan /atau kajian legalitas lahan. 

B. Penghunian sementara (pada lokasi rawan bencana). 

                                                             
7 ibid. 
8 Kajian identifikasi kawasan kumuh dan program penanganan kawasan kumuh Kota Malang 

bagian utara hal. II-5  



C. Sosialisasi dan rembuk warga terdampak.  

D. Pendataan masyarakat terdampak.  

E. Penyusunan rencana permukiman baru, rencana pembongkaran 

permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan permukiman kembali. 

F. Musyawarah dan diskusi penyepakatan. 

Tahap konstruksi 

A. Ganti rugi masyarakat terdampak. 

B. Proses legalitas lahan pada lokasi baru.  

C. Proses pelaksanaan konstruksi pembangunan baru. 

D. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.  

E. Penghunian kembali masyarakat terdampak.  

F. Pembongkaran pada lokasi permukiman eksisting. 

Tahap pasca konstruksi 

A. Pemanfaatan, pemeliharaan dan perbaikan.9  

Dengan melalui pola-pola tersebut dan melakukan tahapan-tahapan 

rekonstruksi sesuai dengan permen No 2 tahun 2016 maka nantinya akan bisa 

mengendalikan pertumbuhan kawasan kumuh yang ada di Kota Malang dan juga 

bisa mengehentikan pertumbuhannya, dengan begitu kawasan kumuh yang ada di 

Kota Malang bisa dikendalikan atau bahkan dikurangi.  

Pertimbangan pola-pola Penanganan Berdasarkan Klasifikasi Kekumuhan dan 

Status legalitas lahan dilihat dari tingkat kekumuhannya dan status lahan yang 

dimiliki  sebagai berikut: 

                                                             
9 Ibid. 



A. Kumuh berat & status lahan legal = peremajaan.  

B. Kumuh berat & status lahan tidak legal = permukiman kembali. 

C. Kumuh sedang & status lahan legal = peremajaan.  

D. Kumuh sedang & status lahan tidak legal = permukiman kembali.  

E. Kumuh Ringan & status lahan legal = pemugaran. 

F. Kumuh ringan & status lahan tidak legal = permukiman kembali. 

Pertimbangan pola-pola penanganan berdasarkan tipologi perumahan dan 

permukiman kumuh.  

A. Kumuh di atas air = memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, 

daya tusak air serta kelestarian air. 

B. Kumuh di tepi air = memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi 

air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah.  

C. Kumuh di dataran = memperhatikan karakteristik dukung tanah, jenis 

tanah serta kelestarian tanah. 

D. Kumuh di perbukitan = memperhatikan karakteristik kelerengan, daya 

dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah. 

E. Kumuh di kawasan rawan bencana = memperhatikan karakteristik 

kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.10 

5.1.3 Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan 

 Kebijakan dan penataan ruang Kota Malang yang tertuang dalam berbagai 

dokumen yang berlaku di Kota Malang pada dasarnya juga mengarahkan 

pembangunan permukiman dan infrastruktur pendukung permukiman. Khususnya 

                                                             
10 Permen No.2 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh pasal 26- pasal 30 



penanganan permukiman kumuh sebagai salah satu aspek dalam pengembangan 

kota. Maka kebijakan terkait dengan penanganan permukiman kumuh perkotaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Tertuang di dalam RPJP Kota Malang tahun 2005-2025 kebijakannya 

meliputi Perwujudan Kota Malang hijau lestari, sejuk melalui pendekatan 

pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 

Pemanfaatan ruang kota yang mengakomodir seluas-luasnya kepentingan 

masyarakat, serta mendudukan keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) 

sebesar 30% secara proposional. Penguatan sistem perencanaan 

infrastruktur Kota Malang melalui kebijakan-kebijakan sarana dan 

prasarana.11 

2. Tertuang di dalam RPJM Kota Malang tahun 2009-2013 kebijakannya 

meliputi Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kota 

dalam artian membangun, meningkatkan dan memelihara kondisi jalan dan 

jembatan kota, membangun dan memelihara kondisi drainase kota, 

membangun dan memelihara gedung pemerintahan dan gedung fasilitas 

umum. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 

permukiman dalam artian membangun, meningkatkan, dan memelihara 

sarana dan prasarana permukiman. Peningkatan dan pengembangan sarana 

dan prasarana air bersih, pemakaman dan persampahan dalam artian 

ketersediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, ketersediaan 

kebutuhan lahan makam bagi masyarakat, ketersediaan sarana pengelolaan 

                                                             
11 RKPKP Kota Malang hal. 3-63 



sampah. Meningkatnya penerapan sistem manajemen transportasi kota 

dalam artian meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara 

terpadu.12 

3. Tertuang di dalam RPIJM Kota Malang tahun 2011-2015 kebijakannya 

meliputi Pembangunan perumahan dan permukiman. Perbaikan 

kampung (KIP, Komprehensif, khususnya di sepanjang kawasan DAS 

Brantas). Perbaikan kampung pada kawasan-kawasan yang diindikasikan 

kumuh. Penertiban lokasi permukiman yang statusnya bermasalah/ 

squatters berbagai konsep penyelesaian masalah status ini dapat 

dikembangakan misalnya pemulihan, relokasi, dibiarkananya dengan 

mengenakan biaya sewa atas penetapan yang dilakukan selama ini. 

Peremajaan lingkungan permukiman, khususnya pada lokasi permukiman 

yang potensial untuk dibenahi dan dikembangkan. Peremajaan perumahan 

dengan status darurat non-permanent. Pembangunan rumah dengan 

fasilitas KPR-BTN dan program kampung kota sebagai stimulan. 

Pengembangan Sistem Air bersih. Penambahan tingkat pelayanan 

PDAM menjadi 80% yang dapat menjangkau semua wilayah Kota 

Malang, baik melalui penambahan sambungan rumah tangga maupun 

peningkatan kualitas air bersih yang secara bertahap dapat berkembang 

menjadi air minum. Mempertahankan keseimbangan kebutuhan air bersih 

antara kapasitas dan volume air bersih dengan jumlah pelanggan PDAM 

yang dilakukan dengan menambah kapasitas dan volume sistem tandon 

                                                             
12 Ibid., hal 3-63 



(reservoir) sebagai sistem distribusi ke pelanggan PDAM. Penambahan 

sumber mata air dengan melakukan penelitan kualitas air sumur yang 

dipergunakan penduduk selain dari PDAM dan pembuatan sumur atau 

pompa yang memanfaatkan air bawah tanah sebagai penyedia air bersih 

selain PDAM harus diawasi oleh pemerintah atau PDAM agar tidak terjadi 

kerusakan lingkungan seperti penurunan tanah. Pemgembangan sistem 

persampahan. Pengelolaan sampah yang lebih baik yang mengacu pada 

tata cara pengelolaan sampah di permukiman (SK SNI-T-12-1991-03) dan 

tata cara teknik pengelolaan sampah perkotaan (SK SNI-T-13-1990-F) 

mulai dari perwadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkatan 

sampah, dan pengelolaan sampah yang dilakukan secara terpadu. 

Pengendalian volume persampahan yang dapat dilakukan melalui daur 

ulang dan komposting pada skala kawasan/ TPS dan rumah tangga, 

memberikan penyuluhan dan sosialisasi kebersihan. Penyediaan sarana 

prasarana persampahan di Kota Malang melalui pembanguna TPS dan 

perbaikan sistem dan penyediaan sarana prasarana penunjang. 

Pengembangan sistem pengelolaan sampah di TPA Supiturang melalui 

penetapan sistem sanitary landfill sepenuhnya dengan sistem 3R (reduce, 

re-use, dan recycle) dan penataan kembali lahan yang terlanjur 

menggunakan sistem open dumping menjadi sistem sanitary landfill. 

Peningkatan pelayanan dan optimalisasi sumberdaya yang ada melalui 

peningkatan peran serta masyarakat. Peningkatan sistem sanitasi. 

Pengelolaan limbah dengan on site system dengan sumur resapan shingga 



tidak mencemari tenah, dan penelolaan limbah dengan off site system 

melalui penanganan IPLT supiturang agar tidak menimbulkan 

pencemaran, pengoptimalan penggunaan IPAL yang ada di Kota Malang, 

serta sosialisasi pengolahan limbah komunal terpadu khususnya pada 

permukiman padat dan bantaran sungai. Pengembangan sistem drainase. 

Perbaikan terhadap sistem drainase yang telah ada, dengan melakukan 

penurunan debit dengan pembuatan bangunan resapan air, perbaikan dan/ 

atau normalisasi saluran drainase, serta pembuatan sudetan pada saluran 

drainase yang bermasalah, perencanaan terhadap sistem drainase yang 

akan dibuat sesuai dengan kebutuhan akan guna lahan yang terus 

meningkat dengan menerapkan strategi sistem terpisah antara saluran 

drainase dengan limbah, peningkatan peran serta masyarakat memelihara 

drainase.13  

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah durumuskan dan tertuang di 

dalam berbagai dokumen diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan 

permukiman dan infrastruktur pendukung permukiman terutama yang terkait 

dengan penanganan permukiman kumuh secara garis besar adalah sebagai berikut:  

1. Pemerataan pelayanan dan/ atau penyediaan infrastuktur permukiman 

perkotaan ke seluruh wilayah Kota Malang. 

2. Pembangunan hunian vertikal untuk mengantisipasi intensitas 

pembangunan yang tinggi. 

                                                             
13 Ibid., hal. 2-64 



3. Penataan kawasan permukiman yang berkembang pada wilayah yang tidak 

sesuai peruntukannya seperti di sempadan sungai dan sempadan rel kereta 

api. 

4. Penanganan kawasan permukiman yang tidak layak huni serta penyediaan 

infrastruktur perkotaan untuk mendukung terwujudnya Kota Malang 

sebagai kota pendidikan. 

Dengan berbagai macam kebijakan yang ada sebenarnya kawasan kumuh bisa 

tertangani dengan benar karena semua sudah dirumuskan kebijakannya hanya 

tinggal bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan tersebut. 

Program kampung tematik di Kota Malang sebenarnya mempunyai banyak 

manfaat terhadap kawasan kumuh bisa dilihat dari segi infrastruktur, ekonomi, 

sosial, dan politik. Juga kampung tematik ini menjadi suatu penemuan yang baru 

dalam menangani kawasan kumuh karena kampung tematik ini tidaklah hanya 

dibuat untuk sekedar merubah pandangan suatu kampung tersebut akan tetapi juga 

bisa membawa dampak-dampak yang positif terhadap masyarakat, maupun 

lingkungan sekitar baik itu kawasan Kota maupun kawasan permukiman yang 

diharapkan kedepan nantinya bisa menjadi salah satu strategi pemerintah dalam 

menangani permsalahan kawasan kumuh di Kota Malang. Seperti apa yang 

disampaikan oleh Bapak Winardi Koodinator Lapangan Program Kotaku 

disperkim Kota Malang: 

“.....Kalau sebagai strategi bisa mas, karena gimana ya dengan 

mereka merancang mendesain kampung tentunya untuk menjadi 

kampungya lebih bagus dan nyaman sesuai dengan tematik yang 

mereka harapkan sehingga rancangan tematiknya sebagai 

apa...kemudian perubahan stuktur yang terjadi seperti apa...ini akan 



berkolasi kepada kualitas kampung mereka nantinya akan menjadi 

kumuh atau tidak kumuh...”14  

 

 Dan sekarang ini pemerintah sangat mendukung tentang adanya program 

kampung tematik ini, kepada masyarakat dan juga sudah banyak program yang 

mendukung akan hal tersebut seperti Program Festival Rancang Malang: sebuah 

kegiatan kompetisi perancangan kawasan yang dilakukan secara partisipatif oleh 

masyarakat, dibantu tim pendamping (dapat diusulkan mandiri oleh masyarakat 

dan atau dibantu pengabdian masyarakat perguruan tinggi) untuk mendorong 

lahirnya kampung tematik khas Kota Malang. Yang mengikuti program tersebut 

adalah kampung 3D di kelurahan kesatrian Kota Malang yang dimana masuk 

dalam kategori 15 besar, dan Program kampung Bersinar: merupakan suatu 

program yang diadakan pemerintah rutin setiap tahunnya guna mengajak 

masyarakat peduli akan lingkungan sekitar, memiliki jargon BERSINAR yang 

berarti ( Bersih, Indah, Asri dan Rapi). Yang mengikuti program tersebut adalah 

kampung Putih di kelurahan Celaket Kota Malang namun hanya sampai pada 10 

besar saja.  

Selain memberikan sebuah program pemerintah juga mempertemukan 

pihak masyarakat dengan pihak swasta agar pembangunan dan perancangan 

kawasan bisa dilakukan dengan segera tanpa adanya hambatan akan biaya, karena 

memang jika hanya mengandalkan biaya dari pemerintah masihlah kurang, butuh 

sokongan dana yang lebih agar bisa tercapai suatu pembangunan rancang 

                                                             
14 Winardi, wawancara, Koordinator Lapangan Program Kotaku disperkim Kota Malang pada 

tanggal 23 Oktober 2017 



kawasan. Seperti disampaikan oleh Bapak Winardi Koodinator Lapangan Program 

Kotaku, diperkim Kota Malang sebagai berikut: 

“....Pemda ini kan cuma punya dana yang terbatas tidak semua 

kemampuan pemerintah daerah bisa mewujudkan desain-desain tersebut 

ya sekarang juga masyarakatnya melobi sumber-sumber pendanaan 

sesuai dengan dia desain seberapa cepet seberapa mampu dia untuk 

menggaet pihak ketiga ataupun pemerintah daerah ataupun siapapun 

yang mau membantu mereka untuk mewujudkan desain itu bisa CSR bisa 

kita ambil APBD kalo bisa pas ada program di kawasan itu, atau juga 

mereka berswadaya sendiri membenah kampungnya tidak ada pohon 

jadi menanam pohon jadi tergantung masyarakatnya disitu sangat 

sangat sekali....15 

 

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Winardi dapat kita pelajari bahwa 

memang permasalahan dana itu mendapatkannya tidaklah mudah, harus ada 

Koordinasi secara intens antara lembaga baik itu pemerintah maupun swasta 

karena jika hanya mengandalkan dana dari APBD maka masyarakat haruslah 

sedikit bersabar. Karena kawasan kumuh di Kota Malang masih terbilang luas 

sehingga pemerintah harus satu-persatu mengatasi kawasan-kawasan tersebut, dan 

juga masyarakat harus berswadaya sesuai dengan kemampuan mereka sehingga 

pemerintah tinggal mendukung dengan mempertemukan mereka, dengan pihak 

ketiga atau bisa disebut dengan pihak CSR ataupun sumber-sumber pendanaan 

lainnya yang masih di dalam bidang yang sama yaitu mengenai perancangan 

kawasan. 

5.2 Pengelolaan Kawasan Kumuh dalam perspektif Good Urban Governance 

Jika dilihat dari segi pengelolaan kawasan kumuh melalui perspektif Good 

Urban Governance sebenarnya bisa, dikarenakan Good Urban Governance 

membahas mengenai bagaimana peran pemerintah merespon berbagai masalah 
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pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien bersama dengan unsur 

masyarakat. Di sini juga terdapat 7 prinsip di dalam Good Urban Governance 

yang telah dijelaskan di bab 2. Dan peneliti akan mencoba mengaitkan hasil 

penelitian dengan beberapa hal dari 7 prinsip tersebut agar sesuai dengan teori 

yang telah dipakai oleh peneliti di dalam penelitian ini. Karena pembangunan 

kawasan kumuh juga termasuk di dalam permasalahan perkotaan dan harus di 

tangani secara efektif dan efisien mengingat luasnya kawasan kumuh yang berada 

di Kota Malang.    

5.2.1 Ekonomi 

 Kampung tematik juga membawa dampak kepada perubahan ekonomi 

masyarakat sekitar karena dengan adanya kampung tematik otomatis merubah 

kampung masyarakat menjadi tempat pariwisata. Dengan sudah berubahnya 

menjadi tempat wisata, maka akan mendatangkan wisatawan-wisatawan baik 

lokal maupun dari mancanegara dan ini membuka peluang bagi warga untuk bisa 

meningkatkan taraf ekonominya yaitu, dengan membuka usaha-usaha seperti 

membuka warung ataupun toko-toko souvenir. Dari hasil wawancara peneliti 

kepada Ibu Lenna Staff bidang Infrastruktur pengembangan wilayah Barenlitbang 

menjelaskan:  

“.....Ya jelasnya kan ada perubahannya kepada masyarakat, bisa dari 

ekonomi, bisa dari sosial budayanya jadi program-program kampung 

tematik itu bukan hanya di fisik saja jadi ada pemberdayaan contohnya 

seperti kampung 3D....”16   

 

                                                             
16 Ibu Lenna, wawancara,  Staff  bidang Infrastruktur pengembangan wilayah Barenlitbang tanggal 

25 oktober 2017 



Dengan adanya hal tersebut maka bisa membawa perubahan kepada 

kehidupan ekonomi warga sekitar penghuni kawasan kampung tematik tersebut. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nur/ Cak Gem Sekretaris Paguyuban 

Kampung 3D menjelaskan: 

 “....Untuk tanggapan masyarakat beragam yaa jadi ada yang melihatnya 

itu segi positif jadi bisa dikembangkan karna suatu perkonomian yang 

baru, tadi masuk mbayar? nah itu kan suatu ekonomi yang baru 

kemudian ibu-ibu disini diberdayakan kita bisa menjual minuman ringan 

di depan aqua seperti apa gitu jadi itu pertumbuhan ekonomi yang baru 

itu positifnya....”17  

 

Dengan pemaparan dari Bapak Nur kita bisa melihat bahwasanya perubahan 

ekonomi di tempat tersebut cukup positif, dan diterima masyarakat dengan adanya 

banyak penjual minuman maupun makanan ringan dan tiket masuk kawasan/ areal 

kampung wisata tersebut. Selain pemaparan dari Bapak Nur juga ada pemaparan 

yang disampaikan oleh Bapak Parin selaku ketua RW kampung warna-warni 

Jodipan mengenai dampak kampung tematik yang dilihat dari segi ekonomi 

berikut pemaparannya:  

  “....Pengaruh juga itu ya mas terutama ekonomi mungkin ada sedikit 

perubahan ya kalau dulunya orang yang jual makanan ringan minuman 

itu kan tidak ada sekarang bermunculan itu kan berarti ekonomi 

meskipun itu belum merata kan sedikit terangkat juga....”18 

 

Dengan pemaparan dari Bapak Parin kita dapat mengetahui bahwa 

dengan adanya kampung tematik warga penghuni kawasan tersebut dapat 

berwirausaha, dengan menjual makanan maupun minuman walaupun hanya 

sedikit mengangkat perkonomian mereka setidaknya masih ada peningkatan 

dari segi ekonomi masyarakat. 

                                                             
17 Bapak Nur /Cak Gem, wawancara, Sekretaris Paguyuban Kampung 3D Kesatrian pada tanggal 

31 oktober 2017  
18 Parin, wawancara,  Ketua RW Kampung warna-warni Jodipan pada tanggal 31 oktober 2017  



Selain dengan kedua orang tersebut peneliti juga melakukan penelitian di 

kampung putih dengan Bapak Gendut Santoso juga menyinggung masalah 

peningkatan ekonomi nantinya, yang akan terjadi walaupun kampung putih 

masihlah terbilang baru akan tetapi Bapak Gendut Santoso sudah mempersiapkan 

semuanya seperti apa yang disampaikan beliau sebagai berikut: 

 “....kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

ekonomi ini masyarakat ini juga sudah disosialisai mana nanti betul-betul 

kalau kampung ini sudah ramai ini kita akan menata dulu, jadi untuk nanti 

benar-benar ramai kita sudah siap menyambut kehadiran pengunjung dari 

luar....”19 

 

Dari semua pemaparan yang telah diberikan oleh informan maka dapat 

diketahui bahwa dengan adanya program Kampung tematik dikawasan kumuh 

tersebut bisa membawa peningkatan ekonomi kepada masyarakat meskipun tidak 

telalu signifikan. Peningkatan ekonomi warga bisa dilihat dalam beberapa gambar 

berikut ini: 

Gambar 5.2.1 Pedagang makanan dan minuman 

 

       Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017 
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Dilihat dari gambar-gambar diatas terlihat banyak warga sekitar yang 

berjualan baik itu makanan ringan maupun minuman yang menandakan bahwa 

ada dampak peningkatan terhadap ekonomi dari kampung tematik tersebut.  

5.2.2 Infrastruktur 

 Kampung tematik juga mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan 

pembaharuan kawasan kumuh Kota Malang. Sehingga dengan adanya kampung 

tematik ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, pembaharuan 

infrastuktur ini seperti yang dulunya kampung kumuh sekarang dirubah 

pandangannya dengan seperti dilakukan pengecatan terhadap kawasan kampung 

tersebut sehingga terlihat menarik dan bisa mendatangkan wisatawan, dan 

memberikan beberapa perbaikan terhadap kampung tersebut agar tidak terlihat 

kumuh dan bisa menghilangkan kesan kumuhnya. Pembangunan infrastruktur itu 

menurut pemaparan Bapak Nur /Cak Gem sebagai berikut: 

“....Arah itu pemerintah memang ada salah satu contoh itu sudah 

dibangun jembatan kaca penghubung antara kedua kampung ini kan mau 

tidak mau infrastruktur yang cukup penting, juga kemudian untuk yang 

lain kayak drainase apa itu, perbaikan jalan memang belum tapi tidak 

menutup kemungkinan kita tetep komunikasi sama kelurahan kecamatan 

dsb, melalui BKN, rembug warga, musrenbang sehingga mau tidak mau 

kampung sudah menjadi mendunia, adalah perubahan fasilitas kayak 

jalan yang dulu jalanya becek menjadi genangan air kan sekarang harus 

dipaving dsb. Mungkin sekarang kita sudah serahkan kepada dinas-dinas 

terkait yang mengerti tentang seperti itu tapi sekarang untuk realisasinya 

belum mungkin 2018 atau gimana karena yang terdekat ini saya 

mengajukan plengsengan di pinggir sungai, iya ini untuk mencegah erosi 

tanah warga artinya tanah yang ada bangunannya ini kalau di biarkan 

kan bisa longsor itu nanti kalau sudah saya gambar sudah saya tarik 

garis lurus nanti ini memang kita bisa punya area yang cukup luas bisa 

buat untuk pertunjukan atau kesenian atau rapat pertemuan seperti itu 

lah....”20   

                                                             
20 Bapak Nur /Cak Gem, wawancara.  Sekretaris Paguyuban Kampung 3D Kesatrian pada tanggal 

31 oktober 2017  



 

Dilihat dari pemaparan Bapak Nur pengembangan infrastuktur yaitu 

pembuatan jembatan kaca yang menghubungkan kedua kampung antara kampung 

3D dan kampung warna-warni ini, membuktikan bahwa jika tidak ada kampung 

tematik di daerah tersebut mungkin jembatan penghubung itu tidak akan 

dibangun, manfaat dengan adanya jembatan tersebut adalah jika wisatawan ingin 

menyeberang tinggal malalui jembatan kaca tersebut tanpa harus memutar karena 

jika memutar akan menempuh jarak yang relatif agak jauh. Selain itu berdasarkan 

pemaparan Bapak Nur juga selain membangun jembatan adalah akses jalan yang 

dulunya jalannya jika dilalui becek sekarang sudah di paving agar tidak becek lagi 

dan juga nantinya Bapak Nur, akan membangun plengsengan yang sangat berguna 

mencegah erosi pada tanah agar tidak terjadi bencana longsor, semua itu berkat 

adanya kawasan kampung tematik mungkin jika tidak ada kawasan kampung 

tematik tersebut pemerintah akan kurang memperhatikan kawasan-kawasan 

tersebut jadi banyak sebenarnya manfaat dari adanya kampung tematik. Dan juga 

pemaparan Bapak Parin ketua RW kampung warna-warni Jodipan sebagai berikut: 

“....Jadi untuk kalau disini yang sudah kami lakukan sudah membuat 

saluran air aja ya , kalau fisik jalan drainase udah selesai jadi rumah-

rumah itu semua airnya membuangnya sudah ada drainasenya ini di 

dalam jalan ini udah ada cempolong segini ya jadi buang airnya jadi 

kalau musim hujan pun jarang banjir sudah masuk ke situ jadi di dalam 

paving itu ada drainasenya itu kebanyakan mereka sudah punya kloset 

sendiri-sendiri tapi yang enggak punya juga banyak jadi dibikinkan 

kloset-kloset umum jadi yang enggak punya bisa lari ke situ...”21 

 

Dari pemaparan yang disampaikan juga oleh Bapak Parin, menunjukan 

bahwasanya dengan adanya program kampung tematik semua fasilitas sarana dan 
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prasarana juga harus terpenuhi karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kampung 

yang dulunya dilihat kumuh sekarang sudah menjadi tempat wisata yang 

menjanjikan di Kota Malang. 

Gambar 5.2.2 Jembatan Kaca Penghubung Kedua Kampung Tematik 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017 

Gambar 5.2.2 Fasilitas Umum 

 

    Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017 



Selain di kampung Warna-Warni dan 3D di kampung putih juga sedang 

mengembangkan berbagai macam infrastruktur guna untuk menjadikan tempat 

tersebut menarik seperti yang disampaikan oleh Bapak Gendut Santoso sebagai 

berikut:  

 “.....untuk kampung tematik ide awalnya memang dari pemerintah 

kita menyambut gembira untuk dijadikan kampung tematik ini kemudian 

untuk menjadikan daya tarik pemerintah memberikan semacam spot tapi 

untuk yang dikampung putih ini spot yang baru dibangun baru satu 

memang, dan untuk sarana jalan ini sudah dilakukan sejak lama 

bekerjasama dengan lpmk kelurahan itu membangun sarana fisik yang 

ada kemudian untuk kampung tematik ini masih dalam proses ya untuk 

sarana fisiknya jalan, penghijaun awalnya dulu itu dari lpmk sama 

kelurahan kerjasamanya....”22 

 

Kampung tematik membawa perubahan dari segi infrastuktur terhadap 

kampung putih dikarenakan pemerintah juga ikut andil didalamnya yaitu, 

mempertemukan antara masyarakat dengan pihak swasta seperti pemaparan 

yang disebutkan oleh Bapak Gendut Santoso sebagai berikut: 

 “....Sehingga ide awalnya memang dari pemerintah nah sebelum ada 

kampung tematik ini upaya dari warga masyarakat ini pernah juga 

diikutkan lomba kampung bersinar kita dulu kan juga diikutkan oleh 

kelurahan itu kan 2 kali ya meskipun memang belum sampek 10 besar 

memang ada upaya dari warga untuk membuat penghijauan yang ada 

dilingkungan kemudian itu selesai kok ada program kampung putih ini 

akhirnya masyrakat memberikan dukungannya. Yang melaksanakan itu 

decofresh dari pengecatan yang menjembatani pemerintah....”23 

 

Dan hal tersebut terlihat di gambar berikut ini bagaimana titik tempat 

yang telah ada, dengan adanya titik tempat tersebut nantinya berguna bagi 

wisatawan yang ingin mengabadikan momen di kampung putih dan bisa 

menjadi daya tarik karena kampung putih masih tergolong baru di Kota 
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Malang, harus diberi inovasi-invasi agar tidak kalah bersaing dengan 

kampung tematik yang lainnya. Karena terkadang banyak hal yang bisa 

dilakukan oleh pemerintah akan tetapi harus lewat masyarakat terlebih dahulu 

agar tidak terjadi kesalahpahaman kedepan nantinya. Dan juga dapat 

mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, kemudian 

setidaknya dengan adanya kampung tematik tersebut juga akan ada 

pembangunan infrastruktur maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya, 

sehingga masyarakat hanya tinggal mempersiapkan semuannya saja. Jadi 

intinya pembangunan juga akan mengikuti seiring dengan berkembangnya 

wilayah tersebut. 

Gambar 5.2.2 Titik Tempat Untuk berfoto 

 

        Sumber: Diambil dari Dokumentasi Humas Pemkot Malang 

Jika kita kaitkan dengan teori Good Urban Governance maka dalam 

hal infrasturktur, ini akan berkaitan dengan prinsip keberlanjutan karena 

dengan adanya kampung tematik ini otomatis juga akan membangun kawasan 



kumuh yang ada di Kota Malang dengan dibangunnya sarana dan prasarana 

yang mendukung kampung tersebut dan akan terus berlanjut.  

5.2.3 Sosial  

 Dengan adanya program kampung tematik di Kota Malang maka secara 

langsung juga dapat memberdayakan masyarakat, dikarenakan dengan kampung 

tematik ini bisa membawa perubahan bagi masyarakat seperti pemerintah 

memberikan fasilitas-fasilitas penunjang untuk masyarakat melalui dinas-dinas 

yang sudah ditunjukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dinas pariwisata 

karena dinas ini masih berhubungan langsung dengan kawasan wisata kampung 

tematik. Fasilitas tersebut bisa berupa penyuluhan, pelatihan maupun pembinaan 

dan hal tersebut juga dipaparkan oleh Bapak Nur/ Cak Gem sekretaris kampung 

3D Kota Malang sebagai berikut: 

 “.....kita di kampung 3D ini ada pelatihan bahasa inggris ini kita kerja 

sama dengan desa inggris singosari ini artinya apa kita bisa say hello 

atau how much how many itupun yang diajari bukan kalangan muda saja 

ibu-ibu dan bapak-bapak yang parkir itu kan yang jaga ibuk-ibuk dan 

bapak-bapak seperti itu, itu artinya apa jadi komunikasi itu tidak hanya 

dimonopoli oleh kalangan muda tapi kalangan tua juga bisa 

berkomukasi dengan tamu-tamu kita jadi enggak sampek pedot atau 

misskomunikasi akhirnya tamu yang masuk ke kita itu enggak nyaman 

wong ngomong aja enggak ngerti seperti itu.....”24 

 

Dari pernyataan Bapak Nur tersebut, sudah terlihat jelas bahwa ada proses 

pemberdayaan disana yaitu dengan melakukan pelatihan bahasa inggris dengan 

berkerjasama oleh kampung inggris yang ada di singosari. Agar masyarakat 

disana juga tidak kuwalahan jika ada tamu dari wisatawan internasional 

setidaknya mereka bisa membalas dalam hal percakapan. Dan juga ada pemaparan 
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yang disampaikan oleh Bapak Parin ketua RW kampung warna-warni Jodipan 

Sebagai berikut: 

 “....terus kemudian karangtaruna yang tadinya putus sekolah 

nganggur akhirnya ada pekerjaan untuk mengelola parkir itu kan 

pekerjaan, termasuk peningkatan, itu kan incomenya mereka juga 

alhamdulillah enggeh....”25 

 

Tidak berhenti sampai disitu saja pemberdayaan yang dilakukan oleh 

pemerintah melalui dinas pariwisata,  juga sudah sampai pada penyuluhan tentang 

adanya lomba-lomba rancang kawasan dan memberikan masyarakat daya agar 

bisa mengikuti lomba tersebut sesuai dengan pemaparan Bapak Nur Sekretaris 

Paguyuban Kampung 3D Kota Malang sebagai berikut: 

 “.....program pemerintah dalam rangka ikut menggiatkan kampung 

tematik memang dulu pernah ada lomba kampung tematik saya lupa 

bulan apa ya januari atau apa pokoknya pernah sekali ini kampung 

tematik yang di kota malang ada 75 kampung tematik yang lomba 

festival rancang malang kemudian muncul 25 besar dan syukur 

alhamdulillah kampung 3D masuk di 25 besar kemudian mengerucut lagi 

10 besar kita enggak ikut nah ini salah satu juga apa ya salah satu 

campur tangan pemerintah dalam membuat rangsangan-ransangan 

kampung tematik itu mungkin salah dengan lomba kemudian melalui 

penyuluhan kita sering di undang oleh dinas pariwisata...”26 

Kemudian masih melalui dinas pariwisata pemerintah melakukan pelatihan guna 

untuk membimbing masyarakat agar dapat menjadi pemandu wisata lokal. 

Terlihat jelas bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan hal-hal mengenai 

pemberdayaan masyarakat dilihat, dari kemampuan masyarakat itu sendiri 

memang banyak keuntungan yang didapatkan dari dampak program kampung 

tematik ini terhadap kawasan-kawasan kumuh di Kota Malang, disini penulis 

hanya mengambil 3 contoh kampung saja yaitu kampung warna-warni jodipan, 
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kampung 3D Kesatrian dan kampung putih Celaket. Dan sesuai juga dengan 

pemaparan Bapak Nur sekretaris paguyuban kampung 3D menyebutkan bahwa: 

 “.....kita sering di undang oleh dinas pariwisata ada pelatihan juga 

saya ikut pelatihan peramuwisatamuda artinya apa setelah kita punya 

kampung tematik yang notabene sudah menjadi kampung wisata kita 

tentunya harus punya pemandu wisata lokal yang mengerti lokasi dan 

kondisi di kampung tersebut kita kan enggak mungkin menyerahkan 

kepada guide2 madya atau umum mungkin mereka terlihat seperti 

itu...”27 

 

Dan juga ada pernyataan dari Bapak Gendut Santoso mengenai 

pemberdayaan, yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat kampungnya 

sebagai berikut: 

 “....Setelah ini kan ada pembinaan dari dinas pariwisata yang 

kemudian kerjasama dengan unmer yang kemudian dilakukan upaya2 untuk 

bisa mengembangkan kampung putih ini...”28 

 

Jika kita kaitkan dengan teori Good Urban Governance maka dalam 

hal sosial ini akan berkaitan dengan prinsip Keterlibatan masyarakat/ 

Penduduk karena dalam hal sosial, masyarakat akan langsung diberikan 

penyuluhan, pembinaan maupun pelatihan oleh pemerintah jadi disini ada 

unsur keterlibatan masyarakat/ penduduk, dan pemerintah pun tidak lepas 

tangan mereka melalui dinas pariwisata akan memberikan kebutuhan yang 

berguna bagi masyarakat, di kawasan kampung tematik tersebut sehingga 

dapat mengelola tempat tersebut secara mandiri. Keterlibatan masyarakat/ 

penduduk dalam hal sosial memang sangatlah penting karena karena hal 

tersebut kedepan nantinya akan berguna bagi pembangunan kawasan kumuh 

dan sekaligus penanganannya. 

                                                             
27 Ibid., 
28 Wawancara dengan Bapak Gendut Santoso ketua RW kampung putih Celaket pada tanggal 7 

November 2017 



5.2.4 Politik 

 Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam suatu pengembangan 

kawasan atau wilayah suatu daerah. Karena pemerintah dalam menjalankan 

kewenangannya mempunyai beberapa upaya untuk merealisasikannya yaitu 

dibentuk suatu lembaga intensif. kelembagaan intensif tersebut terdapat tim kerja 

atau kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan stakeholder lainnya 

seperti swasta maupun masyarakat. Dan hal tersebut mendukung teori yang 

digunakan yaitu peran pemerintah daerah dimana terlibatnya ketiga aktor 

diantaranya pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam suatu sistem pembangunan 

daerah. 

 Dari sektor pemerintah diwakilkan oleh Disperkim dan Barenlitbang, 

sektor masyarakat diwakilkan oleh masyarakat kampung Jodipan, 3D, dan 

Kampung putih, serta dari sektor swasta yaitu cat Decofresh. Ketiga stakeholder 

tersebut turut mendukung dengan melakukan beberapa upaya dalam 

pengembangan kawasan kampung tematik yang ada di Kota Malang. Secara lebih 

singkat akan digambarkan di pada bagan dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 5.2.4 

Peran Aktor-Aktor dalam pembangunan Kawasan Kampung tematik 

 

 

 

 

 

 

    

 

Sumber: diolah oleh peneliti 2017 

 Berdasarkan gambar diatas, pengembangan kawasan kampung tematik di 

Kota Malang merupakan tugas dari pemerintah dalam pengelolaanya melibatkan 

peran aktif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan kawasan 

kampung tematik. Selain peran dari masyarakat dibutuhkan juga pihak swasta 

dalam menyokong dana atau memberikan bantuan. Karena memang jika hanya 

mengandalkan dana dari pemerintah masih belum cukup, untuk menangani 

kawasan yang terindikasi kumuh di sekitar Kota Malang dengan adanya 

kerjasama antara lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat 

menyelesaikan permasalahan kawasan kumuh ini dengan lebih mudah walaupun 

tidak secara signifikan. 

selain itu pemerintah juga melakukan proses monitoring dan evaluasi seperti 

pemaparan Bapak Winardi sebagai berikut: 

 “....Selalu mas kalo kita selalu, cuman kan tidak semua nah ini kan 

pertumbuhan kampung tematik ini kan juga tumbuh alamiah 
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Sebagai fasilitator, Koordinator 
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pengembangan kawan kampung 

tematik 

Sebagai pihak penyokong dana 

dalam pembangunan kawasan 

kampung tematik di Kota Malang 



sebenarnya masyarakat juga merencanakan sendiri membangun 

kampungnya kemudian pemerintah kemaren tahun 2016 kan juga 

memfasilitasi lomba rancang malang nah ini kan sekarang juga 

berusaha diwujudkan dari desain-desain yang bagus dibantu oleh 

pemerintah nah pastinya mereka tetap malakukan monitoring salah 

satunya kan monitoring apa yang akan dilakukan di program 

KOTAKU hasilnya seperti apa kondisi seperti apa kita update data 

yang menjadi bagian laporan yang harus kita laporkan ke Pemda 

termasuk kajian-kajian yang dilakukan oleh temen-temen Bappeda 

dan Disperkim terkait kawasan-kawasan kumuh dalam rangka 

monitoringya dan merencanakan itu...”29  

 

Dapat dilihat dari pernyataan di atas pemerintah selalu melakukan proses 

monitoring dan evaluasi terhadap pertumbuhan kampung-kampung tematik dan 

juga kawasan-kawasan Kumuh yang berada di Kota Malang, karena harus 

memperbaharui laporan-laporan yang ada dan diberikan kepada Pemerintah 

daerah. Jika kita kaitkan dengan teori Good Urban Governance maka dalam hal 

politik akan berkaitan dengan prinsip Subsidiaritas karena peran pemerintah 

dalam hal pembangunan kawasan kumuh melibatkan banyak pihak yaitu swasta 

maupun masyarakat kawasan kampung tematik, dan juga dalam analisis diatas 

disebutkan bahwa pemerintah selalu melakukan proses monitoring dan evaluasi 

terhadap kawasan kampung-kampung tematik tersebut. Peran pemerintah juga 

sebagai fasilitator, regulator dan koordinator sesuai dengan gambar diatas, peran 

pemerintah dalam mendistribusikan pelayanan yang baik kepada masyarakat juga 

telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat yaitu menjadi 

fasilitator antara pihak swasta dan pihak masyarakat dan akhirnya terciptalah 

kampung tematik dalam pembangunan kawasan kumuh yang ada di Kota Malang, 

karena pemerintah juga sudah memberikan pelayanan yang maksimal 

                                                             
29 Winardi, wawancara, Koordinator Lapangan Program Kotaku disperkim Kota Malang pada 

tanggal 23 Oktober 2017 


