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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 Pembahasan ini mencoba melihat praktek penggunaan ruang bantaran sungai, 

di dalam Perda Kota Malang tentang RTRW membahas mengenai kawasan bantaran 

Sungai Brantas Kota Malang yang dilihat oleh masyarakat Kampung Juanda sebagai 

kawasan permukiman dan diatur dalam pasal 48 tentang area permukiman bantaran 

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

termasuk dalam sempadan yang memiliki garis-garis sempadan yang diatur dalam 

RDTR . 

 Masyarakat dan Pemerintah merupakan aktor-aktor yang memperebutkan 

ruang yang membuat adanya negosiasi atas perebutan ruang. 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. 
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5.1 Cara Pandang Pemerintah dan Masyarakat Jodipan terhadap Kawasan 

Bantaran Sungai Brantas Kota Malang 

Tabel 5.1 Cara Pandang Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat Jodipan 

melihat Bantaran Sungai 

No. 

Cara Pandang 
Pemerintah Kota 
Malang terhadap 
Bantaran Sungai 

Cara Pandang 
Masyarakat Jodipan 

Perubahan Cara 
Pandang terhadap 
Bantaran Sungai 

1. Barenlitbang Kota 
Malang: 

 Menyatakan bantaran 
sungai sebagai RTH, 
yang  itu memang 
tidak diperbolehkan 
untuk didirikan 
bangunan apapun. 

 Sementara 
permukiman yang ada 
di kawasan bantaran 
Sungai Brantas 
dinyatakan sebagai 
permukiman yang 
tidak memiliki IMB 
atau izin tinggal 
karena masuk dalam 
area sempadan, atau 
bisa dikatakan sebagai 
permukiman liar. 

Masyarakat : 
 Masyarakat 

Kampung Juanda 
di kawasan 
bantaran Sungai 
Brantas Kota 
Malang melihat 
bantaran sungai 
sebagai tempat 
tinggal, tempat 
melakukan segala 
aktivitas dan 
merupakan 
tempat sebagai 
sumber 
kehidupan bagi 
masyarakat 
bantaran sungai. 

 Masyarakat 
memahami 
bahwa bantaran 
sungai bukan 
kawasan 
permukiman. 
Namun 
kebutuhan akan 
tempat tinggal 
dan keterbatasan 
ekonomi 
membuat 
masyarakat 

Perubahan pandang 
dalam melihat bantaran 
sungai ini terjadi 
dikarenakan kawasan 
permukiman bantaran 
Sungai Brantas 
Kelurahan Jodipan Kota 
Malang telah beralih 
fungsi menjadi kampung 
wisata yang dikenal 
sebagai Kampung Wisata 
Warna-warni. 
 
Perubahan Cara 
Pandang Masyarakat: 

 Masyarakat bantaran 
sungai melihat 
Kampung Wisata 
Warna-warni ini 
secara tersirat 
sebagai strategi 
masyarakat untuk 
bertahan atas ruang 
sebgai tempat 
tinggal masyarakat. 

 Sebagai salah satu 
bentuk menaikkan 
perekonomian 
masyarakat yang 
tergolong dalam 
masyarakat dengan 

2. DPUPR Kota Malang: 
 DPUPR sepakat 

dengan Barenlitbang 
yang menyatakan 
kawasan bantaran 
sungai merupakan 
RTH, yang memiliki 
garis sempadan yang 
diatur dalam RDTR. 

 DPUPR menjelaskan 
bahwa tidak 
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No. 

Cara Pandang 
Pemerintah Kota 
Malang terhadap 
Bantaran Sungai 

Cara Pandang 
Masyarakat Jodipan 

Perubahan Cara 
Pandang terhadap 
Bantaran Sungai 

mengeluarkan izin 
apapun pendirian 
permukiman di 
kawasan bantaran 
sungai. 

tinggal di 
kawasan bantaran 
sungai 

 Dan tidak ada 
tindak lanjut dari 
pemerintah 
membuat terus 
bertambahnya 
rumah-rumah 
yang ada di 
bantaran Sungai 
Brantas Kota 
Malang. 

perekonomian yang 
rendah. 

 
Perubahan Cara 
Pandang Pemerintah: 

 Kampung Wista 
Warna-warni 
membuat cara 
pandang Pemerintah 
Kota Malang 
berubah terhadap 
bantaran sungai. 

 Pemerintahmelihat 
kampung wisata 
sebagai cara untuk 
penataan ruang 
permukiman 
bantaran Sungai 
Brantas. 

 Pemeintah (DPKP) 
melihat kampung 
wisata sebagai 
potensi dan 
mendukung langkah 
adanya program 
CSR di permukiman 
kumuh bantaran 
sungai. 

 Pemerintah 
membuat kampung 
wisata baru yang 
terletak di kawasan 
bantaran sungai 
lainnya yang disebut 
sebagai kampung 
putih dan kampung 
tridi. 

 Pemerintah 

3.  DPKP Kota Malang : 
 DPKP melihat 

bantaran sungai 
sebagai sempadan 
sungai. 

 Permukiman bantaran 
Sungai Brantas Kota 
Malang dilihat oleh 
DPKP sebagai 
permukiman yang 
ilegal kerena tidak 
memiliki izin tinggal. 

 Permukiman tersebut 
berdiri secara 
sporatis. 

4. Disbudpar Kota Malang: 
 Bantaran sungai 

dilihat sebagai 
sempadan yang 
memiliki garis tepi 
kanan dan kiri. 

 Bantaran Sungai 
Brantas Kota Malang 
dilihat sebagai 
kawasan permukiman 
yang ilegal, dalam 
artian mereka yang 
menempati kawasan 
sempadan dan rel 
kereta api. 

 Permukiman disana 
telah berdiri jauh, dari 
zaman Belanda. 
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No. 

Cara Pandang 
Pemerintah Kota 
Malang terhadap 
Bantaran Sungai 

Cara Pandang 
Masyarakat Jodipan 

Perubahan Cara 
Pandang terhadap 
Bantaran Sungai 

membantu 
masyarakat bantaran 
sungai melalui 
infrastruktur (adanya 
bantuan pembuatan 
batu plengsengan 
dan jembatan 
penghubung antara 
Kampung Wisata 
Warna-warni dan 
Kampung Tridi) 

(Sumber: data diolah oleh penulis 2017) 

5.1.1. Cara Pandang Masyarakat Kampung Jodipan Melihat Kawasan 

Bantaran Sungai  

 Bantaran sungai merupakan kawasan sempadan, yang dijelasakan sebagai 

ruang antara tepi sungai yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. Bantaran 

sungai dimanfaatkan masyarakat sebagai pemeuhan kehidupan sehari-hari. 

Masyarakat bantaran sungai melihat bantaran Sungai Brantas sebagai tempat tinggal, 

tempat melakukan berbagai aktivitas dan merupakan tempat sumber kehidupan bagi 

masyarakat bantaran. Masyarakat memahami bahwa bantaran sungai bukan 

merupakan kawasan permukiman, akan tetapi terbatasnya ruang permukiman yang 

tersedia dan terbatasnya ekonomi membuat masyarakat sangat bergantung pada 

kawasan bantaran sungai. Seperti yang disampaikan Ketua RW 02 Kampung Juanda 

yang menyatakan bahwa: 



52 
 

"Ya tahu semua mengerti, sudah lama ya mba nyanyian setan  
udah lama, dari Walikotanya yang dulu-dulu, isu mau digusur, 
tapi sampai sekarang ya gak ada. Jadi sebenarnya tujuan beliau-
beliau itu untuk menakut-nakuti warga pinggiran sungai biar 
tidak selalu bikin, maju ke kali terus. Kalau mau digusur itukan 
harusnyakan dari dulu. Tapi sebenarnya kesalahan ini siapa ya 
yang salah, kenapa mestinya kalau tidak boleh sejak awal 
sebelum orang banyak mestinya harus sudah digusur. Kenapa 
setelah orang sudah banyak, sudah punya rumah baru mau 
digusur. Itu masalah jadinya kan gitu. Seandainya sejak awal 
dulu-dulunya tidak boleh, saya kira ya tidak akan seperti itu. 44 

Apa yang disampaikan Ketua RW 02 Kampung Juanda menanggapi permasalahan 

permukiman yang ada di bantaran sungai. Menurutnya tidak ada tidak lanjut yang 

tegas dari Pemerintah atas penataan ruang kawasan permukiman bantaran sungai 

membuat semakin berkembangnya permukiman yang ada. Permukiman bantaran 

Sungai Brantas Kelurahan Jodipanpun telah lama berdiri, bahkan telah menjadi 

turun-temurun menurut Nisa selaku masyarakat Kampung Wisata Warna-warni, 

bahwa: 

Sudah lama ya adanya, mbah-mbah buyut sudah pada 
meninggal semua ya, sudah lama ya turun temurun, saya juga 
dikasih mbak sama mertua rumah ini 45 

 Menurut Nisa, permukiman di bantaran sungai ini sudah lama berdiri dan 

telah berganti kepemilikan dari waktu ke waktu dan tidak ada realisasi penggusuran 

ataupun relokasi yang dilakukan Pemerintah. Penggusuran dan relokasi permukiman 

kawasan bantaran sungai oleh Pemerintah Kota Malang telah lama terdengar oleh 

                                                           
44 Wawancara Nisa, masyarakat Kampung Wisata Warna-Warni Kota Malang, pada tanggal  
 Mei 2017 
45 Wawancara Sony, Ketua RW 02 Kampung Wisata Warna-Warni Kota Malang, pada tanggal  02 
 Mei 2017 
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masyarakat sejak tahun 80an. Tambah Ketua RW 02 dalam wawancaranya, 

mengatakan: 

sejak tahun 80an sudah ada ya berita gusur-gusur, tetapi tidak 
ada juga realita 46 

Menurut Sony penggusuran hanya isu yang tidak tampak realitanya hingga sekarang, 

bahkan hingga meluasnya permukiman bantaran Sungai Brantas mendekati bibir 

sungai. Masyarakat yang bermukim di bantaran sungai merupakan masyarakat lokal 

maupun pendatang. Dari hasil wawancara oleh Ketua RW 02 mengenai jumlah 

masyarakat lokal dan pendatang di kawasan bantaran Sungai Brantas adalah 50:50, 

artinya sama banyak antara penduduk lokal dan pendatang. Masyarakat menempati 

dan membangun rumah di kawasan bantaran sungai karena terbentur faktor-faktor 

yang membuat masyarakat menempati kawasan tersebut. 

 Faktor utama yang menjadikan masyarakat memilih menempati dan 

membangun permukiman di kawasan bantaran sungai karena keterbatasan 

kemampuan dalam hal perekonomian. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Ismail 

Marzuki, bahwa : 

Mampunya hanya beli yang di dekat kali saja, yang penting 
punya tempat tinggal dan membayar pajak. Ada surat 
kepemilikan tanah tapi terbatas, hanya izin tinggal gitu, bukan 

47 

                                                           
46 Wawancara Sony, Ketua RW 02 Kampung Wisata Warna-Warni Kota Malang, pada tanggal 02 
 Mei 2017 
47 Wawancara Ismail Marzuki, Ketua Pengelolaan Kampung Wisata Warna-warni, pada  tanggal 10 
 Mei 2017 
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Ismail Marzuki menyatakan bahwa masyarakat disini mengakui bahwa bangunan 

yang mereka tinggali memang bukan tanah milik mereka, tetapi mereka memiliki 

surat izin tinggal yang sifatnya terbatas yang di keluarkan oleh kelurahan dan 

kecamatan setempat dan membayar pajak setiap tahunnya. Hingga saat ini belum ada 

masyarakat yang pindah atau direlokasi ke rusunawa yang disediakan Pemerintah 

yang terletak di daerah Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. 

5.1.2. Cara Pandang Pemerintah Kota Malang melihat Kawasan Bantaran 

Sungai  

 Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 28 Tahun 2015 

menjelaskan bahwa bantaran sungai merupakan ruang antara tepi palung sungai dan 

kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palaung sungai. 

Menurut Pemerintah Kota Malang yaitu: 

1. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) 

2. Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang (DPUPR) 

3. Dinas Perumahan dan Kawaan Permukiman (DPKP) 

4. Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) 

Melihat bahwa bantaran sungai sebagai sempadan sungai, yang seharusnya dijadikan 

sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) 

Nomor 28 Tahun 2015 bantaran sungai dijelaskan sebagai ruang antara tepi palung 

sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung 

sungai. Kawasan sempadan sungai mencakup daerah bantaran sungai yaitu bagian 
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dan badan sungai yang hanya tergenang air pada musim hujan dan daerah yang ada di 

luar bantaran. Bantaran sungai termasuk dalam sempadan sungai yang mempunyai 

garis sempadan sungai diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

 Adapun hasil wawancara dengan Pemerintah yang menyatakan bahwa: 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang: 

ya merupakan daerah ruang terbuka 
hijau, kalau di RDTR itu ditandai dengan warna hijau, untuk 
garis sempadannya itu karena Sungai Brantas merupakan 
sungai besar yang mengaliri kabupaten dan kota, itu diatur 
dalalam RDTR 48 

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang: 

memangkan sempadan sungai. Jadi sempadan sungai itu 
memang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk 
dibangun apapun sebenarnya. Penggunaan bantaran sungai 
sendiri digunakan sebagai RTH. Jadi sempadan sungai 15 
meter untuk sungai di kotakan itu ada sempadannya ya. Kita 
kalau di kota itu 15 meter, kecuali sungai besar yang melintasi 

49 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Malang: 

dari tengah itu ada jaraknya. Jarak itu bisa dilihat di tata ruang, 
50 

                                                           
48 Wawancara Dina, Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang Kota Malang, pada tanggal 05  Juni 
 2017 
49 Wawancara Lena, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang,  pada tanggal 
 31 Mei 2017 
50 Wawancara Syahroel, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, pada 
 tanggal 07 Juni 2017 
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Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang: 

Tanah itu kalau kita lihat ya milik perairan, Dinas Pengairan 
Provinsi. Jadi kalau mau lihat itu sempadan sungai, kedalam 
sungai adalah 6 meter, maka jaraknya juga 6 meter dari bibir 

51 

Dalam hasil wawancara kepada Pemerintah bahwa, Pemerintah sepakat bahwa 

kawasan bantaran sungai merupakan kawasan sempadan yang memiliki garis tepi. 

Garis sempadan sungai Sungai Brantas Kota Malang diatur dalam RDTR.  

 Garis sempadan Sungai Brantas Kota Malang adalah 25 meter kiri dan kanan 

dari bibir sungai, karena Sungai Brantas tergolong sebagai sungai besar yang 

melintasi kabupaten dan kota. Dalam kebijakan penataan ruang wilayah bantaran 

sungai tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan adanyapendirian bangunan apapun. 

Tapi pada praktiknya bantaran Sungai Brantas berubah menjadi kawasan 

permukiman. Dapat dilihat dari Gambar 5.1 yang yang menggambarkan bantaran 

sungai ditandai dengan warna hijau yang merupakan Kawasan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) dan permukiman ditandai dengan warnai kuning. 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Wawancara Heri, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 09 Juni 
 2017 
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Gambar 5.1 Garis Sempadan Sungai Brantas Kota Malang 

 

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017) 

Keterangan gambar: 

  : Sungai Brantas 

  : Bangunan 

  : RTH 

  : Kawasan Permukiman 

 : Garis Sempadan Sungai Brantas 

Dari Gambar 5.1 mengenai garis sempadan Sungai Brantas, dapat kita lihat 

dan amati bahwa lebar Sungai Brantas adalah 50 meter yang memiliki garis 

sempadan 25 meter kanan dan kiri yang ditandai dengan garis berwarna biru. Warna 
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hijau di kiri dan kanan sungai menandakan kawasan RTH yang seharusnya tidak 

diperbolehkan kawasan sempadan berdiri bangunan apapun. Namun, pada 

kenyataannya di kawasan sempadan berdiri permukiman yang bertentangan dengan 

aturan dan ilegal. Dari hasil pengamatan yang dilakukan di kawasan tersebut 

menemukan bahwa semakin majunya bangunan perumahan hingga mendekati bibir 

sungai, seperti yang terlihat tertera pada Gambar 5.2, bahwa telah berkembangnya 

permukiman dikawasan tersebut. 

Gambar 5.2 Permukian Bantaran Sungai Brantas 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2017) 

 Gambar 5.2 merupakan gambaran keadaan permukiman bantaran Sungai 

Brantas Kelurahan Jodipan Kota Malang. Kawasan bantaran sungai sebagai ruang 

yang telah mengalami suatu proses transformasi kepentingan masyarakat, yang 

seharusnya untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesuburan tanah beralih 

menjadi kawasan permukiman. Permukiman bantaran Sungai Brantas menunjukan 
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kepadatan tinggi, sehingga dapat disimpulkan masuk dalam kategori kepadatan tinggi 

dan merupakan indikator kawasan kumuh52 dan merupakan ruangyang baru tercipta  

akibat adanya kebutuhan masyarakat yang berdiri di atas tanah negara. Pemerintah 

melihat bahwa permukiman di kawasan bantaran Sungai Brantas tidak memiliki izin 

untuk tinggal dan mempati kawasan bantaran sungai.  

Pendapat Pemerintah melihat permukiman di kawasan bantaran Sungai 

Brantas Kelurahan Jodipan Kota Malang, bahwa: 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP): 

ebenarnya gini, kalau kita lihiatkan permukiman disanakan 
memang bukan semacam perumahan, kalau perumahankan 
memang tertata dengan baik, kalau inikan lebih bersifat pribadi,  
mereka mendirikan-mendirikan dan bahkan beberapa memang 
ilegal, tau ilegal? Tidak ada izin tinggal. Selain itu, jadi kita liat 
itukan punya sempadan sungai, jadi jarak dari tengah sungai itu 
ada jaraknya. Jarak itu bisa diliat di tata ruang, RTRW, RTRW 
itu macem-macem. Jadi kalau kita mengikuti itukan banyak 
sekali rumah yang melanggar. Kondisi pemerintah terhadap 
yang melanggar inikan harus kita, ya sudah lama dan kebetulan 
mereka tumbuhnya cepat. Kalau kita lihat lihat penanganan 
pemerintah itukan macam-macam, ada yang model kaya Jakarta, 
taukan karena itu memang melanggar dan pengaruhnya besar 
terhadap lingkungan sekitar, akhirnya dirapikan, sehingga 
mungkin keberadaan mereka itu sangat mengganggu aliran, 
sehingga di kosongkan walaupun itukan banyak pro kontra. 
Padahal mereka salah. 53 
 
 
 

                                                           
52 Vifian Rofiana, Op.Cit 
53 Wawancara Bapak Syahroel, Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanKota Malang, pada 
 tanggal 07 Juni 2017 
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Sementara itu, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang) 

Kota Malang menyatakan bahwa: 

memang tidak diperbolehkan untuk bangun apapun. Untuk 
perizinanlah memang kita tidak bisa mengeluarkan IMB atau 
surat kepemilikan tanah, karena itu memang area sempadan. 54 

Pernyataan di atas sama halnya dengan apa yang dinyatakan oleh DPUPR dan  

Disbudpar yang menyatakan bahwa tidak ada pemberian izin apapun dalam pendirian 

bangunan di kawasan bantaran sungai dan sepakat dengan apa yang telah 

disampaikan DPKP dan Barenlitbang bahwa permukiman bantaran Sungai Brantas di 

Kelurahan Jodipan termasuk dalam permukiman liar yang tidak memiliki IMB dan 

termasuk dalam kawasan permukiman kumuh dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

Tabel 5.2 Ciri-ciri Kampung, Liar dan Kumuh 

No. Rumah Kumuh Rumah Liar 
1. Kurangnya sarana dan prasarana  Sarana dan prasarana kurang 

bahkan tidak ada (jalan setapak, 
tidak ada pelayanan air bersih, 
drainase, pembuangan air kotor)  

2. Mempunyai legalitas (misal 
sertifikat)  

Tidak mempunyai IMB  

3. Terdiri dari golongan masyarakat 
rendah dan menengah  

Terdiri atas masyarakat golongan 
ekonomi rendah  

4. Umumnya masyarakat tinggal 
menetap tetapi tidak jarang pula 
yang tidak menetap  

Umumnya masyarakat tinggal tidak 
menetap  

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

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

                                                           
54 Wawancara Lena, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang, pada 
 tanggal 31 Mei 2017 
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No. Rumah Kumuh Rumah Liar 
rumah tersebut  memiliki rumah permanen  

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

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

7. Umumnya kepadatan 
penduduknya tinggi  

Kepadatan penduduknya tinggi  

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

(Sumber: Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang, Mei 2017) 

Dalam Tabel 5.2 bangunan yang terdapat di bantaran Sungai Brantas Kelurahan 

Jodipan Kota Malang termasuk dalam kawasan rumah liar dengan ciri-ciri seperti 

yang tertera diatas. 

 Penataan ruang bantaran Sungai Brantas sebenarnya sudah menjadi 

pembahasan pemerintah (dalam hal ini adalah Barenlitbang). Adanya penanganan 

untuk memindahkan atau merelokasi masyarakat ke rusunawa yang telah disediakan 

Pemerintah. Wacana untuk merelokasi sudah lama disuarakan Pemerintah kepada 

masyarakat Kampung Juanda. Dengan wacana merelokasi masyarakat ke rusunawa 

yang berlokasi di daerah Buring Kota Malang. Pernyataan ini dinyatakan oleh 

Barenlitbang Kota Malang, bahwa: 

Kalau kebijakan penggusuran itu memang susah ya, lebih kita ke 
relokasi sih. Jadi kita juga bangun rusunawa-rusunawa, nah 
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memang itu arahnya daerah-daerah yang di peruntukan di 
sempadan. 55 

Barenlitbang telah membuat rusunawa untuk memindangkan masyarakat di kawasan 

sempadan. Pemindahan permukiman telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) 

Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Tahun 2010 - 2030 Pasal 48 yang tertera pada Gambar 5.2 Perda RTRW Kota 

Malang:56 

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. 

                                                           
55 Wawancara Lena, Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang, pada 
 tanggal 31 Mei 2017 
56  Peraturan Derah Kota Malang No 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
 Malang 2010  2030 
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Terdapat tiga butir penataan ruangpermukiman yang terdapat di RTRW Kota 

Malang. Dalam butir pertama menyatakan pemindahan secara bertahap permukiman 

di wilayah daerah aliran sungai yang termasuk dalam kawasan rawan bencana.  

 Permukiman bantaran Sungai Brantas yang ada di Kelurahan Jodipan Kota 

Malang termasuk kawasan rawan bencana baik puting beliung maupun tanah 

longsor.57 Namun berbeda dengan pernyataan Pemerintah yang terkendala oleh 

faktor aset Pemerintah yang terbatas. Seperti yang dinyatakan oleh Barenlitbang 

bidang infrastruktur mengungkapkan : 

keamanannya emang dilema sih sebenarnya karena kami orang 
tata ruang jelas kami sesuai dengan tata ruang, tapikan ada 
kebijakan-kebijakan lain yang kita harus lihat kepentingan 
masyarakat juga sih sebenarnya. Kalau memang itu aman dan 
bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di sana ya 
kenapa enggak. Ya tapi memang untuk yang 15 meter kita tetap 
strike, kalau yang di pola ruang memang tetap sempadan 
maksudnya. 58 

Permukiman bantaran Sungai Brantas Kelurahan Jodipan masih jadi persoalan tata 

ruang bagi Pemerintah. Penanganan relokasi masih terhambat oleh faktor aset negara 

yang terbatas dan ruang yang terbatas untuk memindahkan masyarakat bantaran 

sungai dan kurang tegasnya Pemerintah dalam penataan permukiman kumuh di 

kawasan bantaran sungai, jadi masih mustahil diwujudkan oleh Pemerintah untuk 

saat ini. 

                                                           
57 Endang Sukarelawati, Op.Cit 
58 Wawancara Lena, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang , pada 
 tanggal 31 Mei 2017 
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5.1.3. Perubahan Cara Pandang Melihat Kawasan Bantaran Sungai 

Persoalan penataan ruang permukiman bantaran Sungai Brantas Kampung 

Juanda Kelurahan Jodipan Kota Malang pada akhirnya tidak urung atau belum 

dilakukan penggusuran ataupun relokasi oleh Pemerintah. Faktor-faktor anggaran 

dan kemanusiaan menjadi salah satu terhambatnya rencana penataan kawasan 

bantaran sungai, hingga sampai permukiman bantaran Sungai Brantas Kelurahan 

Jodipan di cat warna-warni dan berubah menjadi sebuah kampung wisata. 

Permukiman bantaran Sungai Brantas Kampung Juanda Kelurahan Jodipan 

Kota Malang sekarang dikenal sebagai Kampung Wisata Warna-warni. Pada bulan 

Maret komunitas Guys Pro yang merupakan penghubung antaran masyarakat dan PT. 

Indana Paint sebagai sponsor. Guys Pro menggandeng PT. Indana Paint untuk 

mengawal salah satu event di perusahaan tersebut dan menawarkan untuk melakukan 

program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menggunakan produk 

Decofresh untuk membranding sebuah kawasan permukiman. Nabila selaku ketua 

Guys Pro memaparkan bagaimana terbentuknya permukiman bantaran sungai 

berubah menjadi kawasan wisata: 

ita masuk itu pada bulan maret 2016, kita masuk kesana, 
kalau masuk ke Indana sih awal maret, tapikan kalau ke 
Jodipannya tengah-tengah maretlah. Terus kita tanggal 22 Mei 
itu adalah event pembukaan dari kita buat CSR dan kemudian 
pengecatan pas mulai pada saat puasa hari pertama, pada 6 juni 
ya, puasa pertama. Terus pengecatan selesai pada tanggal 22 
Agustus, kemudian diresmikan oleh abah anton pada tanggal 04 
Semptember. Itu Abah Anton masuk setelah pengecatan sudah 
jadi. Jadi kita ini pure pengecatan dilakukan oleh Guys Pro 
selaku kemahasiswaan dan bekerjasama dengan Indana. Terus 
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karena pengecatannya juga susah ya ada beberapa bangunan 
yang tinggi, sehingga kita membutuhkan bantuan paskas PNI 
AU Malang, terus kita juga berkerjasama dengan komunitas 
plural malang, namanya komunitas tourkene, jadi ada 4 lapisan, 
sama warga tentunya 59 

 Setelah dilakukan riset dan indentifikasi lingkunganpada bulan Mei dan Juni 

di lokasi yang menjadi target sasaran CSR. Guys Pro menemukan fakta bahwa 

Kelurahan Jodipan merupakan salah satu dari 29 kelurahan yang tergolong kawasan 

kumuh dengan tingkat kepadatan rumah dan penduduk yang tinggi dan menemukan 

perilaku masyarakat yang suka membuang sampah ke sungai. Maka Guys Pro 

menawarkan mengubah kawasan kumuh tersebut menjadi lebih indah. Mengusung 

07, adan 09 dicat dengan menggunakan warna-warna yang berbeda. Dikelola oleh 

masyarakat dengan membentuk sebuah kepengurusan yang diketuai oleh Bapak 

Ismail Marzuki. Kampung Wisata Warna-warni akhirnya berdiri pada 22 Agustus 

2016 dan di resmikan oleh Walikota Malang pada tanggal 04 September 2016, 

sehingga permukiman bantaran sungai yang dianggap kumuh berubah menjadi salah 

satu destinasi wisata di Kota Malang. 

 Perubahan permukiman kumuh di kawasan bantaran Sungai Brantas 

Kampung Juanda Kelurahan Jodipan Kota Malang menjadi kampung wisata merubah 

cara pandang Pemerintah dalam melihat kawasan bantaran sungai. Kampung Wisata 

Warna-warni dianggap menjadi salah satu penanganan permasalah permukiman 

kumuh di Kota Malang. Pemerintah tidak lagi menyerukan permasalahan 
                                                           
59 Wawancara Nabila, Inisiator Kampung Wisata Warna-warni, pada tanggal 18 Mei 2017 
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penggusuran maupun relokasi melainkan ikut serta dalam peresmian pada tanggal 04 

September 2016 oleh Walikota Malang, Ir. H. Mochamad Anton (atau yang akrab 

disapa Abah Anton). 

 Perubahan cara pandang Pemerintah dipengaruhi beberapa faktor yang 

terkendala dalam penanganan kawasan bantaran sungai, maka dari itu Pemerintah 

melihat ini sebagai potensi penanganan tata ruang. Dari hasil wawancara dengan 

Pemerintah, mengatakan bahwa: 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Malang: 

Jadikan memang sebenarnya awalnya dari CSR, pertanggung 
jawaban pihak swasta pada pemerintah. Awalnya dari kampus 
juga ya. Ternyata pemerintah melihat itu sabagai potensi 
malahan. Dampaknya apasi, pertama kalau dilihat itu tidak 
kumuh lagikan, kalau dulukan burem ya, sekarangkan jadi lebih 
cerah, kedua jadi itu jadi salah satu penanganan kumuh 
walaupun katakanlah melanggar, tapi kalau kita melihat 
esensinya yaudahlah kita lebih melihat melanggarnya, gak 
selesai-selesai kumuhnya. Gak selesai-selesai tetep kumuh kaya 
gitu. Ada pihak swasta yang melakukan semacam seperti itu. 
Memang Pemerintah gak bisa ikut campur, karena 
pemerintahkan kalau ikutkan harus legal, jadi Pemerintah tidak 
ikut masuk kesana untuk melakukan pengecatan. Cuma kita, 
okelah 60 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang: 

sebenarnya kita juga mendukung. Sebenarnya kalau Pemerintah 
berpikiran aturan dan hukum itukan di brantas dan melegalkan, 
jadi ilang semua. Nah tapi itukan sulit, sehingga alangkah 

                                                           
60 Wawancara Syahroel, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, pada 
 tanggal 07 Juni 2017 
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baiknnya Pemerintah ya sudahlah itu saja. Kalau itu berfikir 
hukum gak selesai- 61 

Sama halnya dengan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

(Barenlitbang) Kota Malang yang menyatakan: 

a 
62 

 Menurut DPKP dan DPUPR apabila kita hanya melihat kekumuhan yang ada 

di permukiman bantaran Sungai Brantas Kota Malangnya saja, tidak akan selesai-

selesai persoalan permukiman kumuh. Faktor-faktor penghambat dan kepentingan 

tempat tinggal masyarakatpun diutamakan, karena Pemerintah sendiri belum dapat 

menyediakan kapasitas ruang yang cukup untuk memindahkan masyarakat. Justru 

Pemerintah melihat Kampung Wisata Warna-warni sebagai penanganan 

permasalahan ruang permukiman kumuh dan potensi peningkatan ekonomi bagi 

masyarakat bantaran sungai begitu pula dengan banyaknya wisatawan yang 

berdatangan membuat pemasukan juga untuk daerah seperti yang dinyatakan oleh 

Wawancara Barenlitbang, bahwa: 

 

 

                                                           
61 Wawancara Dina, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, pada tanggal 05  Juni 
 2017 
62 Wawancara Lena, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang, pada 
 tanggal 31 Mei 2017 
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-macem ya, dengan wisatawan kesini 
itukan bisa menambah pendapatan perhotelan, hotel itukan ada 
pajak hotelnya, jadi itukan ada pemasukan. Jadi gak bisa diambil 
kecil- 63 

 Pernyataan Pemerintah yang melihat permukiman di bantaran sungai yang 

harus di relokasi akhirnya berubah dengan mendukung adanya kampung wisata di 

membuat kampung wisata yang sama dan letaknya juga di kawasan bantaran sungai, 

seperti Kampung Tridi (berada bersebrangan dengan Kampung Wisata Warna-warni) 

dan disusul dengan didirikannya Kampung Putih (terletak di bantaran sungai, di 

samping RSU Saiful Anwar) oleh Pemerintah. Bagi Pemerintah mendukung adanya 

kampung wisata bukan berarti melegalkan kawasan bantaran sungai sebagai 

kampung wisata. 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berpendapat bahwa: 

Kampung Warna-warni. Sekarang juga ada Kampung Tridi dan 
Kampung Putih. Itukan kita mendukung, mendukung dalam arti 
gini ya bukan berarti melegalkan. Mendukung perhatian swasta 
terhadap permukiman kumuh di bantaran. Nah sementara sampai 
saat ini yang kita lakukan seperti itu. 64 

 Menurut DPKP, Pemerintah telah melakukan banyak dukungan untuk 

kawasan permukiman bantaran sungai, sebagai contoh bukan lagi inisiasi dari 

masyarakat ataupun mahasiswa, tetapi Pemerintah sendiri yang menghubungkan 
                                                           
63 Wawancara Lena, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang , pada 
 tanggal 31 Mei 2017 
64 Wawancara Syahroel, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, pada 
 tanggal 07 Juni 2017 
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langsung swasta untuk mewarnai permukiman bantaran sungai. Pemerintah juga 

mengajak Nabila dan anggota Guys Pro lainnya untuk mendiskusikan arah 

perkembangan Kampung Warna-warni. Nabila menjalaskan bahwa: 

as peresmian. Jadi seluruh SKPD itu diundang 
dan dosen-dosen UMM. Ini mau digimanain Jodipan, terus dari 

, terus dari Dinas 

inrastruktur, terus DPKP bantu ditambahin lampu, kaya gitu. 
Terus dari Bappeda sendiri pengen ada pemberdayaan. 65 

 Nabila menyatakan ada memang ada peran Pemerintah dalam 

mengembangkan kawasan wisata permukiman bantaran sungai. Cara pandang ini 

benar-benar berubah terhadap kawasan bantaran sungai yang membuat Pemerintah 

ikut dalam membatu permukiman bantaran sungai yang menjadi kampung wisata. 

Walaupun Pemerintah hanya membantu dalam infrastruktur dan mendukung 

pengembang dalam menangani permukiman kumuh, namun terlihat jelas bahwa cara 

pandang Pemerintah berubah dengan adanya Kampung Wisata Warna-warni. 

5.2 Kontestasi Ruang Bantaran Sungai 

 Pengelolaan Kampung Wisata Warna-warni mengandalkan kekuatan 

pengembang dengan menggunakan program Corporate Social Responsibility (CSR) 

yang selalu memberikan penamaan/branding atas ruang yang sudah dimiliki. Ruang 

yang telah bertransformasi dan reorganisasi secara sosial-ekonomi untuk melayani 

fungsi pengelolaan, pemanfaatan, pelayanan, dan pendanaan. Kampung Wisata 

Warna-warni dapat melakukan penataan ruang dan merubah cara pandang Pemerintah 
                                                           
65 Wawancara Nabila, Inisiator Kampung Wisata Warna-warni, pada tanggal 18 Mei 2017 
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terhadap ruang di kawasan bantaran sungai. Ruang ini merepresentasikan 

kepentingan masyarakat, dan Pemerintah. Ruang yang awalnya kawasan sempadan 

yang berfungsi untuk RTH dialih fungsikan menjadi kawasan wisata.  

 Konfigurasi ruang bantaran sungai merepresentasikan kepentingan 

masyarakat, dan Pemerintah denga porsi yang berbeda-beda, sebab ruang tersebut 

nantinya diproduksi dan direproduksi untuk kepentingan jangka panjang untuk 

kebutuhan masyarakat. Masyarakat berkempentingan ruang dengan apa yang mereka 

sebut sebagai mempertahankan tempat tinggal. Menyambut baik apa yang diberikan 

pengembang terhadap masyarakat dengan menyetujui dengan adanya konsep 

pengurus Kampung Wisata Warna-  

Pengurus Kampung Wisata Warna-warni sebagai salah satu pemegang tanggung 

jawab dalam pengelolaan kampung wisata ini, berpedapat bahwa: 

Kita menganggap baik ya, kita iya saja biar bagus awalnya, 
setelah pengecatan kita anggep bagus gitu ngerapihin kampung, 
tapi ternya banyak pengunjung pada dateng sebelum semuanya 
selesai dan Abah Anton saja yang meresmikannya. 66 

Tambahnya: 

 sudah lama ya mbak, tapi sampai sekarang sudah 
jadi kampung wisata toh tidak ada penanganan jadi Pemerintah 

                                                           
66 Wawancara Ismail Marzuki, Ketua Pengelola Kampung Wisata Warna-warni, pada tanggal 10 Mei 
 2017 
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sendiri, bahkan beliau memberi apresiasinya tinggi. Karena ini 
67 

 Pengurus Kampung Wisata Warna-warni menyatakan bahwa masayarakat 

menyambut baik dengan adanya pengecatan dirumah-rumah mereka dan dianggap 

sebagai merapihkan permukiman bantaran sungai. Masyarakat beranggapan bahwa 

permukiman di kawasan bantaran Sungai Brantas tidak akan digusur oleh Pemerintah 

karena telah menjadi kampung yang baik dan menjadi destinasi wisata Kota Malang. 

5.2.1. Interaksi Ruang Abstrak dalam Bantaran Sungai 

Gambar 5.4 Ruang Abstrak dalam Bantaran Sungai 

 

 

 

 

( 

Sumber: diolah oleh penulis, 2017) 

 Lefebvre berbica tentang pemahan mengenai konsep ruang, bagi beberapa 

masyarakat melihat bantaran sungai sebagai ruang yang tidak memiliki batasan di 

pinggiran sungai (perceived space). Namun, bagi Pemerintah bantaran Sungai 
                                                           
67 Wawancara Ismail Marzuki, Ketua Pengelola Kampung Wisata Warna-warni, pada tanggal 10  Mei 
 2017 
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merupakan bagian dari sempadan sungai yang diperuntukan sebagai ruang terbuka 

hijau (RTH). Memiliki batas garis sempadan yaitu 25 meter kanan dan kiri. Karena 

Pemerintah mempunyai banyak informasi akan ketentuan dan peraturan mengenai 

bantaran sungai. Walaupun bantaran sungai memiliki batasan yang tidak dapat dilihat 

dan dirasakan. 

 Kebutuhan akan permukiman oleh sebagaian masyarakat yang terkendala 

dengan harga lahan yang tinggi di perkotaan membuat sebagian masyarakat 

membangun permukiman bukan pada tempatnya (conceived space). Permukiman ini 

dibangun oleh sebagian masyarakat yang berkembang hingga terjadinya interaksi 

dalam melakukan aktivitas dan kebutuhan sehari-hari hingga terciptanya permukiman 

bantaran Sungai Brantas (lived space). Masyarakat menggantungkan hidupnya di 

kawasan bantaran sungai, semua aktivitas dilalakukan seperti pemanfaatan air sungai 

untuk mencuci, memasak, mandi, hingga membuang sampah. 

 Pemerintah melihat permukiman bantaran sungai sebagai kawasan yang ilegal 

dan merencanakan untuk merelokasi masyarakat yang ada di kawasan bantaran 

sungai sesuai dengan RTRW Kota Malang. Namun sebelum terealisasinya relokasi, 

permukiman bantaran Sungai Brantas telah berubah menjadi kampung wisata yang 

diinisiasikan oleh masyarakat yang dibantu oleh sekelompok mahasiswa (Guys Pro) 

dan pengembang (PT. Indana). Adanya upaya untuk mempertahankan tempat tinggal 

oleh masyarakat membuat permukiman bantaran Sungai Brantas berubah menjadi 

Kampung Wisata Warna-warni.  
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 Berubahnya fungsi ruang dalam penataan ruang bantaran sungai yang disebut 

Lefebvre sebagai ruang mutlak yang telah dilihat dan dipahami oleh masyarakat 

menjadi permukiman bantaran sungai (perceived space, conceived space, lived space) 

dan berlaih fungsi menjadi kampung wisata. Ruang ini tercipta karena adanya 

kebutuhan akan tempat tinggal dan bagaimana masyarakat mempertahankan tempat 

tinggal mereka (ruang abstrak). Hal ini mempertegas teori ruang berdasarkan 

karakteristik ruang, yang menyatakan ruang merupakan produk politik dan instrumen 

bagi perubahan sosial ekonomi sehingga ruang tidak netral dan pasif. Jadi secara 

teoritis penentu kebijakan (Pemerintah) memutuskan untuk membuat kebijakan 

tentang penggunaan ruang permukiman kumuh menjadi ruang yang menguntungkan. 

5.3 Relasi Masyarakat Jodipan dengan Pemerintah Kota Malang dalam Tata 

Ruang Bantaran Sungai Kampung Jodipan 

Kota Malang terus melakukaan penataan ruang permukiman sebagai salah 

satu cara memenuhi kebutuhan masyarakat. Munculnya Kampung Wisata Warna-

warni merupakan salah satu cara dalam mengatasi permukiman kumuh di kawasan 

bantaran sungai. Menurut Nabila, setelah terbentuknya kampung wisata, Guys Pro 

dan PT. Indana sudah tidak terlibat dalam pengelolaan Kampung Wisata Warna-

warni. Nabila menyatakan bahwa: 

Nah untuk pengelolaan diserahkan semua kepada masyarakat. 
Untuk Pemerintah hanya membantu pada bidang infrastruktur 
dan 68 

                                                           
68 Wawancara Nabila, Inisiator Kampung Wisata Warna-warni, pada tanggal 18 Mei 2017 
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Pengelolaan Kampung Wisata Warna-warni diserahkan sepenuhnya kepada 

masyarakat dan PT. Indana hanya memantau perkembangan cat selama tiga tahun. 

Namun Pemerintah ikut mendukung Kampung Wista Warna-warni dalam bentuk 

infrastruktur. Sebenarnya sebelum terbentuknya Kampung Wisata Warna-warni 

Pemerintah telah memiliki program untuk mengurangi permasalah permukiman 

paparkan oleh Dinas 

Kebudaya dan Pariwisata, hawa: 

Sebenarnaya sebelum adanya masuk inisiasi kampung warna-
warni ada rencana dari barenlitbang, kampung kumuh yang 
dinamai zero kumuh, nah cuma ada inisiatif yang cepat 
berkembang dari adek-adek mahasiswa kkn disana, mereka 
besinergi disitu.Nah jadilah seperti ini, kemudian dikembangkan 
lagi oleh bappeda sekitar 70 sekian kampung-kampung tematik. 
Ditelontorkan anggaran sekitar 5 miliar itu lewat CSR. 69 

terbentuk Kampung Wisata Warna-

permukiman bantaran Sungai Brantas Kelurahan Jodipan Kota Malang, akan tetapi di 

terapkan di permukiman yang termasuk dalam permukiman kumuh selain Kampung 

Wisaata Warna-warni. 

Penataan Kampung Wisata Warna-warni tidak diatur dalam Perda RTRW 

Kota Malang, karena Pemerintah tidak mengeluarkan izin untuk Kampung Wisata 

Warna-warni, hanya mendukung dan menghubungkan antara masyarakat dengan 

                                                           
69 Wawancara Heri, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 09 Juni 
 2017 
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pengembang menggunakan program Corporate Social Responsibility (CSR). Seperti 

yang dikatakan Barenlitbang Kota Malang, bahwa : 

Kalau dalam retribusi gak ada.Kalau pengelolaan masyarakat 
sendiri dan Pemerintah tidak ikut dalam pengelolaan. Nah kalau 
bantuan infrastruktur itu yang kita masukan yang tadi diluar 
sempadan, karena di bantuan infrastruktur, misalnmya kita 
membantu infrastruktur harus ada syarat-syarat yang digunakan, 
kaya misalnya kalau mau bantu pakai pafing itukan harus diluar 
sempadan, terus kalau bantu apapun bentuk kepemilikan 
halankan harus ada, jelas gitu harus ada SHMnya, IMBnya jelas 
baru kita bisa bantu. 70 

Lain halnya dengan kampung tematik. Kalau kampung tematik bisa dikeluarkan 

izinnya, karena syarat dari kampung tematik itu sendiri harus legal. DPKP 

menerangkan bahwa: 

 idak, karena posisi kampung warna-warni itukan 
ilegal, sehingga kita tidak bisa masuk. Yang bisa masuk itu kaya 
gini, kampung tematik. Itupun kita harus memilah. Tahun ini 
ada lima belas yang kita dukung pakai anggaran negara, tapikan 
itu anggaran  negara syaratnyakan harus legal. Jadi posisi-posisi 
itukan dikampung membuat tema sendiri-sendiri, itu bisa kita 

71 

 Jadi dalam pengelolaan yang melibatkan anggaran negara harus melalui 

proses persyaratan yang harus dipenuhi. Akan tetapi Dinas Budaya dan Pariwisata 

(Disbudpar) telah mensupport Kampung Wisata Warna-warni dari segi promosi yang 

menjelaskan bahwa: 
                                                           
70 Wawancara Lena, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang, pada 
 tanggal 31 Mei 2017 
71 Wawancara Syahroel, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, pada 
 tanggal 07 Juni 2017 
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Pasti, pada bidang kita dalam dipromo dan itu sudah kita 
promokan, coba nanti liat di malang menyapa. Di malang 
menyapa buka di playstor, playstor nah itu merupakan salah satu 
upaya kita mengembangkan itu. 72 

Dalam aplikasi tersebut memperlihatkan dan menggambarkan Kota Malang dengan 

berbagai destinasi wisata yang salah satu didalamnya terdapat profil Kampung 

Wisata Warna-warni. Pemerintah juga berkolaborasi untuk membantu Kampung 

Wisata dalam segi infrastruktur. Lanjut Disbudpar menjelaskan bahwa: 

Kalau dipengelolaankan kita kolaborasi dengan semua OPD 
(Organisasi Pemerintah Daerah), Dinas Pariwisata, Barenlitbang, 
Disperdim, PU, itu tidak bisa berdiri sendiri, itu semua harus sama-
sama. Semuanya otomatis 73 

 Dalam pengelolaan Kampung Wisata Warna-warni, antara Pemerintah dan 

masyarakat tidak ada kerjasama terkait pengelolaan. Namun, Pemerintah mendukung 

dan saling berkolaborasi dalam penataan Kampung Wisata Warna-warni sebagai 

fasilitator dan regulator untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan 

pengembang.  

 

 

 

 

  

                                                           
72 Wawancara Lena, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang, pada 
 tanggal 31 Mei 2017 
73 Wawancara Heri, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, pada tanggal 09 Juni 2017 


