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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi dari waktu ke 

waktu membutuhkan peningkatan kebutuhan akan ruang.1 Ketersediaan fasilitas 

perumahan atau permukiman memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap 

pemanfaatan ruang terkait semakin sempitnya ruang untuk bergerak.2 Padahal 

perumahan atau permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. 

Ketersediaan ruang yang terbatas, berbanding terbalik dengan permintaan atas 

permukiman atau perumahan yang semakin meningkat. Salah satu permasalahan 

perumahan atau pemukiman pada umunya mengenai munculnya pemukiman kumuh 

yang ada di perkotaan. 

 Permukiman kumuh terjadi karena suatu kondisi lahan perkotaan yang 

terbatas, menyebabkan semakin tingginya kepadatan bangunan dengan arah 

persebaran yang tidak beraturan,3 sehingga berdampak pada penekanan pada kawasan 

sekitarnya, terutama pada kawasan bantaran sungai. Persebaran bangunan yang tidak 

                                                           
1 Bambang Susantono, 2009, ,
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beraturan memberikan dampak pada munculnya bangunan-bangunan di kawasan 

bantaran sungai. Hal ini dikarenakan tingginya harga lahan di perkotaan dan 

lemahnya perekonomian sebagian besar masyarakat, memaksa masyarakat 

memanfaatkan kawasan bantaran sungai yang dengan mendirikan bangunan liar. 

 Permukiman kumuh menjadi salah satu permasalahan di Kota Malang sebagai 

kota terbesar kedua di Jawa Timur. Permukiman di Kota Malang tersebar diseluruh 

wilayah kota yang dibagi menjadi 7 (tujuh) karakteristik, yaitu kawasan permukiman 

Kolonial Belanda, kawasan premukiman kampung, kawasan real estate (kapling 

kecil, sedang, dan besar), kawasan perumahan di wilayah hinterland, kawasan rumah 

susun, kawasan permukiman militer, dan kawasan pemukiman kumuh.4 

 Permukiman kumuh di Kota Malang dapat kita jumpai di sepanjang aliran 

Sungai Brantas, tetapatnya di daerah Kelurahan Kesatrian, Kelurahan Jodipan 

Kecamatan Blimbing dan daerah Kampung Embong Brantas Kelurahan Mergosono, 

permukiman kumuh di pinggir rel kereta api Kelurahan Ciptomulyo. Pada umumnya 

kondisi bangunan permukiman kumuh di Kota Malang adalah permanen, hanya 

beberapa bagian saja yang terbuat dari bahan semi permanen.5   

 Faktor terbentuknya permukiman kumuh di kawasan Sungai Brantas 

Kelurahan Jodipan dikarenakan tingginya harga lahan, keterbatasan ekonomi 

masyarakat yang memaksa untuk bertempat tinggal di kawasan bantaran Sungai 
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5  Wawancara Ibu Dina, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, pada tanggal 05 
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Brantas dan kecenderung melihat bantaran sungai sebagai pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari  dan dapat dengan mudah memanfaatkan air sungai, baik untuk minum, 

memasak, mencuci, bahkan untuk membuang kotoran, limbah rumah tangga, maupun 

sampah. 

 Menurut Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan 

(Barenlitbang) Kota Malang Wasto, mengatakan bahwa luas kawasan kumuh di Kota 

Malang mencapai 603 hektare yang tersebar di 29 kelurahan.6 Berdasarkan data dari 

Pemerintah Kota Malang Kecamatan Blimbing per Desember 2014 Kelurahan 

Jodipan memiliki luas wilayah 49 ha dengan jumlah penduduk sebesar 13.272 jiwa,7 

sehingga kepadatan penduduk (jiwa/ha) adalah 270,8. Kategori penilaian kepadatan 

penduduk antara 194,3 - 270,8 menunjukkan kepadatan tinggi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Kelurahan Jodipan termasuk kedalam kategori kepadatan tinggi 

dan merupakan indikator kawasan kumuh.8 

 Dalam pengendalian permukiman di kawasan permukiman bantaran Brantas 

di Kelurahan Jodipan, Pemerintah Kota Malang secara khusus telah mengatur 

pengendalian pemanfaatan ruang permukiman di kawasan bantaran sungai dilakukan 

melalui penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) danperaturan zonasi-nya, 

perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan 

                                                           
6 www.nasional.republika.co.id
 (diakses 16-04-2017, pukul 19.51 WIB) 
7 -04-
 2017, pukul 19.29 WIB) 
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sanksi.9 Dalam RDTR pada Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa kawasan permukiman 

bantaran sungai masuk dalam Sub Bagian Wilayah (SBWP) III. Fungsi SBWP III 

adalah sebagai zona peruntukan khusus dan zona perumahan.10 

Gambar 1.1 Peta Perencanaan SBWP dan Blok 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sember: www.barenlitbang.malangkota.go.id) 

 Berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 04 Tahun 2011 tentang RTRW 

Tahun 2010  2030 Pasal 48 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah Kota Malang 

                                                           
9 www.malangkota.go.id (diakses 09-01-2017, pukul 23.13), hlm. 13 
10 
 www.barenlitbang.malangkota.go.id (diakses 16-4-2017, pukul 20.30) 
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berkewajiban melakukan penataan permukiman yang terdapat di daerah bantaran 

sungai yang mengaliri Kota Malang. Pengembangan kawasan bantaran sungai yang 

selama ini disebut sebagai kawasan kumuh, sebenarnya masuk dalam rancangan 

Peraturan Derah Kota Malang No 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Malang 2010  2030 dalam Pasal 48 menyatakan bahwa11: 

Penataan permukiman lingkungan di daerah badan air Sungai Brantas, Sungai Metro, 

Sungai Amprong, melalui: 

a. Secara bertahap memindahkan bangunan pada wilayah sempadan sungai yang 

dinyatakan sebagai daerah yang rawan bencana, ke sub wilayah Malang 

Timur dan Tenggara; 

b. Mengadakan penataan lingkungan permukiman atau peremajaan lingkungan 

permukiman dengan pola membangun tanpa menggusur terhadap kawasan 

permukiman yang tidak dinyatakan sebagai kawasan rawan bencana; 

c. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota 

terhadap kawasan permukiman yang berada di wilayah luar dari sempadan 

sungai. 

 Kondisi permukiman di bantaran Sungai Brantas di Kelurahan Jodipan 

menjadikan salah satu permasalahan tersendiri terhadap lingkungan tempat tinggal 

yang masyarakat huni, karena wilayah tersebut rawan bencana, baik puting beliung 

                                                           
11  Peraturan Derah Kota Malang No 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
 Malang 2010  2030 
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maupun tanah longsor.12 Menurut Pemerintah Kota Malang kawasan bantaran Sungai 

Brantas merupakan kawasan yang diperuntukan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) 

yang memiliki batas garis sempadan pendirian bangunan yang telah diatur dalam 

RDTR maupun RTRW, bukan digunakan sebagai tempat bermukim karena dapat 

membahayakan penghuninya. Akan tetapi faktanya, daerah bantaran Sungai Brantas 

menjadi salah satu daerah padat penduduk di Kota Malang. 

 Permukiman bantaran Sungai Brantras di Kelurahan Jodipan seharusnya 

dilakukan penataan ulang dan memindahkan warganya kerumah susun yang telah di 

sediakan oleh Pemerintah di rusun sewa yang terletak di wilayah Kedungkandang 

Kota Malang. Penataan ulang urung atau belum dilakukan oleh Pemerintah karena, 

permukiman kumuh di kawasan bantaran Sungai Brantas Kelurahan Jodipan berubah 

menjadi sebuah Kampung Wisata. 

 Kampung Warna-warni merupakan kampung wisata pertama di Kota Malang 

yang berada di bantaran Sungai Brantas. Kampung wisata ini berlokasi di RW 02, 

terpatnya di RT 06, 07, dan 08, Kampung Juanda Kelurahan Jodipan Kecamatan 

Belimbing Kota Malang. Kampung Warna-warni merupakan sebuah kawasan yang 

dulunya dianggap sebagai permukiman kumuh  dan sekarang menjadi sebuah lokasi 

yang banyak dikunjungi wisatawan.13 Kampung Wisata Warna-warni diawali dengan 

inisiasi sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Guys Pro dari Universitas 

                                                           
12   www.antaranews.com
 (diakses 09-01-2017, pukul 10.46) 
13 Kampung Warna-
 www.bbc.com (diakses 10-01-2017, pukul 01.15) 
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Muhammadiyah Malang yang melihat bahwa lanscap Kampung Juanda cukup bagus 

apabila dicat warna-warni seperti Kampung Wisata Code yang terletak didaerah 

Yogyakarta. Kampung Wisata Warna-warni ini semakin dikenal oleh masyarakat 

luas, baik dari daerah Kota Malang sendiri maupun daerah luar Kota Malang. Hal ini 

menimbulkan banyaknya parawisatawan yang berdatangan ke Kampung Wisata 

Warna-warni. 

 Kampung Wisata Warna-warni menjadi sangat menarik untuk diteliti karena 

kampung yang awalnya dikatakan tidak layak serta tidak boleh dihuni karena 

letaknya yang berada di bantaran sungai berubah menjadi kampung wisata yang 

bahkan Pemerintah sendiri yang meresmikannya. Berdasarkan fakta dilapangan 

mengenai Kampung Wisata Warna-warni yang seharusnya dilakukan penataan ulang 

dan memindahkan warganya ke rusun sewa yang telah disediakan oleh Pemerintah di 

wilayah Kedungkandang, urung atau belum dilakukan. Hal ini justru membuat 

Pemerintah menginisiasikan pembangunan Kampung Wisata baru, untuk Kampung 

Buk Gluduk (yang sekarang disebut dengan Kampung Wisata Tridi) yang terletak di 

seberang Kampung Juanda, padahal letak kampung tersebut juga sama di bantaran 

sungai yang sudah seharusnya juga direlokasi dan diperuntukan sebagai RTH. 

 Dalam hal ini dapat diindikasikan bahwa adanya perubahan cara pandang 

Pemerintah dengan adanya kelonggaran terhadap perda yang ada dengan meresmikan 

Kampung Wisata Warna-warni yang telah melakukan pemanfaatan ruang bukan pada 

tempatnya. Dari kasus ini pula dapat dipertanyakan tentang sikap dan tindakan 



8 
 

Pemerintah terhadap Kampung Wisata Warna-warni. Penelitian ini diharapkan dapat 

menemukan jawaban yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan atas tata ru ang 

yang ada di Kampung Wisata Warna-warni. Dari kasus ini pula dapat ditemukan 

bagaimana ruang dipahami oleh Pemerintah dan masyarakat dalam melakukan 

penataan ruang yang ada dan pemanfaatan lahan seperti yang seharusnya, serta dapat 

menghasilkan tindakan yang seharusnya dilakukan dalam melakukan tata ruang 

terutama untuk daerah bantaran sungai. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan substansi masalah yang akan diteliti dalam 

sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara pandang antara masyarakat Jodipan dan Pemerintah Kota 

Malang dalam melihat bantaran sungai? 

2. Bagaimana relasi masyarakat Jodipan dengan Pemerintah Kota Malang dalam 

tata ruang bantaran sungai Kampung Jodipan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat dan Pemerintah mengenai 

bantaran sungai. 

2. Untuk mengetahui interaksi masyarakat bantaran Sungai Brantas Kelurahan 

Jodipan Kota Malang dengan Pemerintah Kota Malang terkait pengelolaan 

bantaran sungai Kampung Wisata Warna-Warni. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

A. Manfaat Teoritis 

Dapat digunakan sebagi sumbangan pemikiran dalam lingkungan ilmu politik 

khususnya studi politik tata ruang dan lingkungan. 

B. Manfaat Praktis 

1. Dapat memberikan informasi pemahaman mengenai bantaran sungai 

2. Dapat memberikan informasi mengenai relasi masyarakat bantaran sungai 

dan Pemerintah Kota Malang mengenai tata ruang. 

3. Mengingat penelitian terhadap politik tata ruang yang berfokus pada 

bantran sungai masih sangat sedikit, maka penelitian ini diharapkan 

mampu menjembatani antara masyarakat dan Pemerintah dalam 

mewujudkan partisipasi politik mereka dalam tata ruang. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


