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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kebijakan  

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi 

intensif antara para aktor pembuat kebjakan berdasarkan pada fenomena yang 

harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat 

berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, 

Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.
14

 Selain 

itu partisipasi masyarakat diikut sertakan agar dapat menghasilkan keputusan 

yang terbaik. 

Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye dalam Dunn  memiliki 

3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (public policy), pelaku 

kebijakan (policy stakeholders), dan lingkungan kebijakan (policy environment). 

Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai 

contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka 

juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan 

juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan 

publik itu sendiri. 

Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan tidak semata hanya 

melihat pada ketiga elemen itu saja. Namun juga dipengaruhi terhadap tahap-

tahap pembuatannya. Menurut Dunn tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi 
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5 tahap yaitu : Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi/Legitimasi 

Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Penilaian/Evaluasi Kebijakan. 

Gambar 2.1 Tahap-tahap Perumusan Kebijakan menurut William Dunn 
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Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, perlu adanya penyusunan 

agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah atau isu-isu mana 

saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas kemudian dikumpulkan 

sebanyak mungkin untuk diseleksi. Menurut William Dunn (1990), 
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suatu masalah tertentu. Namun tidak semua permasalahan bisa masuk menjadi 

suatu agenda kebijakan.  

Dalam hal ini perlu adanya tindakan perumusan masalah yang menurut 

Dunn dalam Leo Agustino
15

 bertujuan untuk : 

... membantu para analisi kebijakan untukmenemukan asumsi-

asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab 

masalah publik , memetahkan tujuan-tujuan yang memungkinkan, 

memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan dan 

merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. 

 

Kesimpulan yang dimaksud diatas adalah masalah sebuah msalah yang 

dikaitkan dengan perumusan masalah dalam kebijakan publik bertujuan untuk 

menemukan sumber permasalahan utama kemudian menghasilkan sebuah 

kebijakan untuk penyelesaian masalah oleh para pembuat kebijakan. 

Kriteria permasalahan yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik  

diantaranya : a) Telah mencapai titik kritis tertentu yang apabila diabaikan 

menjadi ancaman yang serius, b) Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu 

yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan 

orang banyak, c) Mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang 

amat luas, d) Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat 

serta menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi 

mudah dirasakan kehadirannya) 

2. Formulasi kebijakan 

Formulasi kebijakan bisa disebut juga dengan perumusan kebijakan yang 

merupakan tahap awal pembuatan kebijakan. Masalah yang sudah masuk 
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dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan 

kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada. 

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan 

kebijakan yang ada. Namun, perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan 

peraturan atau perintah eksekutif maupun aturan administrasi yang diusulkan.  

Menetapkan suatu kebijakan diantara beberapa pilihan merupakan proses 

untuk memutuskan kebijakan publik yang terbaik dan dalam hal inilah 

sebenarnya inti dari proses formulasi kebijakan publik. Dalam formulasi 

kebijakan perlu diperhatikannya aspek-aspek yang melingkupi prosesnya 

seperti aspek publik, aspek teknokrtis, dan aspek politis.
16

 

 

3. Adopsi/Legitimasi kebijakan 

Adopsi/legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah formulasi 

kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau kekuasaan pada 

proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat 

diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. 

Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. 

Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya kepercayaaan untuk 

menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan di sah kan oleh 

pemerintah. Ini adalah tahap akhir dari sebuah keputusan pemilihan kebijakan 

kemudian secara pasti di ambil kepastian dan penetapan kebijakan. 
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4. Implementasi kebijakan 

Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran 

implementasinya. Secara sederhana implementasi kebijakan merupakan 

tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan. Untuk menganalisis 

proses implementasi kebijakan dilakukannya beberapa pendekatan salah 

satunya adalah top-down. Pendekatan tersebut bertitik-tolak dari perspektif 

bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak-

pihak pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur, 

administratur, atau birokrat di semua tingkatan yang terutama pada tingkatan 

bawah. Fokus analisis pada pendekatan ini ada pada masalah-masalah 

pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. 

Dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat beberapa model yang 

perlu digunakan untuk menjadi pedoman agar pada saat pelaksanaan, kebijakan 

tersebut tidak akan menyimpang dari yang  telah dirumuskan. Model 

pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Thomas R. Dye 

dikenal dengan istilah “Model Implementasi Interaktif” yang menganggap 

pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis karena setiap pihak yang 

terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan ketika 

terdapat program yang dianggap kurang memenihi harapan stakeholders. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap tahap implementasi dari 

kebijakan akan secara langsung dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, 

kekuatan dan kelemahan dari setiap tahap pelaksanaan dapat diketahui dan 

segera diperbaiki untuk mencapai tujuan yang di harapkan. 
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Model pendekatan tersebut memiliki kesamaan dan representasi elemen 

yang dimiliki oleh Grindle yaitu dikenal dengan “Implementation as a Political 

and Administrative Process”. Menurut Grindle keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes 

(yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih)
17

. Dengan demikian 

tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek 

tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan 

rencana. 

 

5. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut 

estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan 

dampak. Pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap 

akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan 

demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah 

kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah 

kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. 

Pelaksanaan evaluasi kebijakan pada dasarnya harus memperhatikan tiga 

hal yang menjadi pokok yaitu : 1) Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi 

informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, 2) Evaluasi kebijakan berusaha 

untuk menilai kepantasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi, 3) 
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Evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada kebijakan 

lain terutama dari segi metodologi. 

Pemahaman tentang evaluasi kebijakan menurut Riant Nugroho 

menjelaskan sebagai : “... proses pembandingan antara standard dengan fakta 

dan anallisis hasilnya”. Definisi tersebut sebelumnya pernah dikemukakan oleh 

Dye yang mentrakrifkan evaluasi kebijakan sebagai “... is learning abaout the 

consequences of public policy”
18

. Penjelasan yang didapat dari definisi 

evaluasi kebijakan tersebut adalah bahwa evaluasi kebijakan merupakan 

pembelajaran tentang konsekuensi dari kebijakan publik yang berupa penilaian 

secara menyeluruh melalui pemeriksaan yangn objektif, sistematis dan empiris 

tentang efek dari kebijakan dan program terhadap target dari tujuan yang 

diinginkan.  

Dalam konteks kebijakan pemanfaatan ruang melalui revitalisasi, Pemkot 

Malang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengembalikan kondisi RTH 

di Kota Malang menjadi 30% dari luas wilayah kota dalam hal ini revitalisasi 

taman dilakukan karena keberadaan RTH di Kota Malang di dominasi oleh 

taman kota namun dengan kondisi yang tidak dapat menstabilkan kebutuhan 

RTH yang di tetapkan. Untuk kebijakan pemanfaatan ruang dan revitalisasi 

taman di Kota Malang ini sudah di rancang programnya sejak tahun 2012, akan 

tertapi pelaksanaan program revitalisasi tersebut baru terlaksana di tahun 2014. 

Penyampaian ide dan gagasan terkait revitalisasi taman kepada masyarakat 

yang pada awal mulanya mendapat penolakan karena kesalahpahaman tentang 
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kebijakan pemerintah tersebut merupakan penyebabnya. Namun sesuai dengan 

tahap-tahap kebijakan yang di dalamnya terdapat point implementasi, Pemkot 

Malang melalui instasi yang terkait melakukan penanganan dini yaitu 

sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan kebijakan revitaliasasi 

taman dengn tujuan memberi penjelasan dan pemahaman akan pentingnya 

revitalisasi taman bagi kelangsungan ekologi lingkungan namun pada 

pelaksanaannya tidak merusak kehudupan alam yang terdapat pada dasar tanah 

atau lokasi yang akan direvitalisasi. 

 

B. Pemanfaatan ruang publik 

Ruang publik adalah tempat atau ruang yang terbentuk karena adanya 

kebutuhan akan tempat untuk bertemu, berkumpul maupun berkomunikasi. Pada 

dasarnya ruang publik merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas 

tertentu dari manusia, baik secara individu maupun berkelompok. Ruang publik 

memiliki fungsi sebagai ruang mediasi yang berperan untuk membawa seseorang 

berkumpul dan saling berinteraksi bersama orang lain. 

Menurut Habermas definisi ruang publik adalah tempat masyarakat 

berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis masyarakat. Secara 

singkat dijelaskan juga “sebagai ruang yang terletak diantara komunitas ekonomi 

dan negara tempat publik melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini 

mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah”. Ruang publik harus 

bersifat bebas, terbuka, transparan, tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di 
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dalamnya dan harus mudah diakses oleh semua masyarakat
19

. Maka dari itu 

adanya ruang publik merupakan syarat penting dalam demokrasi. Jika ditarik 

sebuah kesimpulan sederhana maka ruang publik Habermas merupakan ruang 

yang bekerja dengan memakai landasan wacana moral praktis yang melibatkan 

interaksi secara rasional maupun kritis dibangun dengan tuiuan untuk mencari 

pemecahan masalah-masalah politik. 

Komponen yang terdapat di dlam teori ruang publik Habermas terdapat empat 

komponen yaitu media Pemerintah, masyarakat, media massa dan kelompok 

kepentingan. Jika direfleksikan pada kondisi ruang publik di Kota Malang maka 

keberadaan media massa dan kelompok kepentingan memiliki porsi yang penting. 

Pemerintah menetapkan kebijakan terkait Pemanfaatan Ruang dengan melihat 

keadaan lingkungan yang semakin menurun saat ini menginginkan dengan adanya 

kebijakan tersebut kondisi lingkungan akan kembali seperti semula. Masyarakat 

yang diharapkan sebagai pendukung dari kebijakan tersebut adalah pihak yang 

mendapatkan info baik melalui media massa maupun dari pemerintah secara 

langsung. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra pada masyarakat 

karena pada penyampaian informasi yang disampaikan dapat terjadi timpang 

tindih informasi yang diterima oleh masyarakat. Kelompok kepentingan yang 

dimaksud dalam konteks ini adalah pihak swasta yang ikut berperan di dalam 

pelaksanaan kebijakan tersebut, pihak swasta melakukan kerjasama dengan 

pemerintah dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan pelaksanaan kebijakan 
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tersebut, dengan demikian kelompok kepentingan yang dimaksud merupakan 

pihak yang berperan penting untuk mewujudkan keadaan ruang publik yang baik. 

Keberadaan ruang publik berhak dinikmati oleh siapapun tanpa ada batasan 

sosial maupun ekonominya. Ciri –ciri ruang publik pada awalnya yaitu sifatnya 

yang umum, misal untuk masuk tidak dipungut bayaran dan tidak ada diskriminasi 

latar belakang bagi para pengunjung ruang publik tersebut. Taman yang berbentuk 

alun-alun merupakan slah satu contoh dari ruang publik.
20

 Sebuah taman 

dirancang agar dapat berfungsi sebagai ruang publik, memahami bagaimana ruang 

publik yang baik, memahami potensi yang ada di tempatnya, sehingga mampu 

menjadi bagian dari pengembangan kehidupan warga kota. 

Taman yang berfungsi sebagai ruang publik tersebut dalam konteks kebijakan 

pemanfaatan ruang di Kota Malang, Pemkot Malang mempunyai tujuan untuk 

mengembalikan fungsi dari ruang itu sendiri yang pada awalnya telah ada namun 

tidak dapat berfungsi dengan baik atau justru sama sekali tidak berfungsi. Ukuran 

keberhasilan adanya pemanfaatan yang baik dari sebuah ruang publik ditandai 

oleh tiga hal yaitu responsif, demokratis, dan bermakna. Responsif dalam arti 

ruang publik adalah ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan 

kepentingan luas. Demokratis, artinya ruang publik dapat digunakan oleh 

masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta 

aksesibel bagi berbagai kondisi fisik manusia. Bermakna memiliki arti kalau 

ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang, dan dunia luas dengan 

konteks sosial. 
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Berdasarkan pelingkupannya ruang publik dapat dibagi menjadi beberapa 

macam yaitu : 1). External public space. Ruang publik jenis ini biasanya 

berbentuk ruang luar yang dapat diakses oleh semua orang (publik) seperti taman 

kota, alun-alun, jalur pejalan kaki dan lain sebagainya. 2). Internal public space. 

Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum yang dikelola pemerintah dan dapat 

diakses oleh warga secara bebas tanpa ada batasan tertentu, seperti kantor pos, 

kantor polisi, rumah sakit dan pusat pelayanan warga lainnya. 3). External and 

internal “quasi” public space. Ruang publik jenis ini berupa fasilitas umum 

yang biasanya dikelola oleh sektor privat dan ada batasan atau aturan yang harus 

dipatuhi warga, seperti mall, diskotik, restoran dan lain sebagainya
21

.  

Pada daerah perkotaan ruang publik seperti taman disebut pula sebagai ruang 

terbuka hijau jika ditinjau dari fungsi ekologisnya yaitu sebagai penyegar udara, 

memperbaiki iklim mikro dengan mereduksi panas dan polusi, memelihara dan 

menjaga keseimbangan ekosistem. Taman memiliki fungsi ekologis juga sebagai 

pemercantik dekorasi kota. Taman yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh 

masyarakat membuat keberadaannya sebagai ruang publik wilayah perkotaan 

sangat diperhatikan. Terdapat beberapa kriteria ruang publik yang ideal menurut 

pendapat Stephen Carr antara lain
22

 : 

1. Kenyamanan, dimaksudkan agar pengguna ruang publik merasa nyaman 

dalam melakukan aktivitasnya dalam ruang publik. Dengan demikian 
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perlu dilakukan upaya pemenuhan kebutuhan pengguna ruang yang lebih 

bersifat psikologis dan pendukung aktivitas. 

2. Keselamatan, dimaksudkan untuk melindungi pengguna ruang publik dari 

kemungkinan terjadinya musibah seperti kecelakaan atau konflik. 

3. Keamanan, bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi pengguna ruang 

publik dalam melakukan aktivitasnya dalam sebuah ruang publik, dan 

untuk mencegah terjadinya vandalisme dan kriminalitas dalam ruang. 

4. Aksesbilitas, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pencapaian ke 

suatu ruang tanpa adanya hambatan, gangguan, ataupun halangan. Hal ini 

juga menyangkut pada perasaan kemudahan orientasi dalam sebuah ruang, 

legibilitas (pemaknaan) ruang, dan permeabilitas dalam ruang. 

5. Daya Tarik, Daya Tarik (Actractiviness) dalam sebuah ruang publik 

berkaitan dengan faktor estetika. Namun, bukan berarti ruang tersebut 

dipenuhi oleh elemen estetika yang cenderung mahal, tetapi lebih kepada 

untuk memberikan ciri sebuah ruang. Ini akan berkaitan dengan sense of 

place dari ruang tersebut yang akan menciptakan identitas dan 

citra ruang pada pengguna. Sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan 

rasa memiliki ruang. Selain itu daya tarik juga akan bergantung pada 

aktivitas yang terjadi didalamnya. 

Berdasarkan kriteria ruang publik yang ideal maka kemudian dapat diketahui 

bagaimana bentuk pemanfaatan ruang publik. Pemanfaatan ruang publik yang 

dapat dilakukan oleh banyak pihak memiliki bentuk dan tujuan yang berbeda-
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beda. Salah satu contoh bentuk pemanfaatan taman sebagai ruang publik adalah 

sebagai sarana berkumpul untuk melalukan kegiatan diskusi bersama. 

 

C. Revitalisasi Taman di Kota Malang 

Perkembangan yang cukup pesat membuat Kota Malang mengalami 

pengurangan dalam aspek lingkungan dari tahun ke tahun. Tahap awal 

perkembangan sebagian besar wilayah ruang publik yang termasuk ruang terbuka 

hijau masih belum tergeserkan fungsinya. Namun dengan adanya kebutuhan ruang 

untuk menampung pertambahan penduduk dan segala macam aktivitasnya maka 

ruang terbuka hijau cenderung mengalami pengalihan fungsi lahan menjadi 

kawasan pemukiman atau pertokoan. Hal ini diperburuk dengan masih lemahnya 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebutuhan ruang terbuka hijau itu 

sendiri. 

Ruang terbuka hijau yang sering menjadi sasaran pengalihan fungsi adalah 

taman. Hal ini karena masih banyaknya fungsi taman yang belum maksimal dalam 

pemanfaatannya. Secara hirarkis, ruang publik yang termasuk dalam ruang 

terbuka hijau di Kota Malang hampir mengalami pengurangan yang sangat besar 

serta mengalami pergeseran kebutuhan secara nyata. Kebutuhan ruang terbuka 

hijau pada setiap wilayah yang sebesar 30% dari luas wilayah, pada tahun 2015 

hanya sebesar 15%, presentase ini menurun jika dibandingkan dengan banyaknya 

ruang terbuka hijau pada tahun 2014 yang sebesar 15,2%. Selain itu pada 

kenyataannya jumlah kebutuhan ruang terbuka hijau juga masih sangat jauh dari 
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jumlah ketersediaan lahan yang tersisa yaitu hanya sebanyak 2,8 % dari total luas 

wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km
2
. 

Oman Sukmana melalui penelitiannya tentang konsep penataan dan 

pengelolaan ruang publik pada wilayah perkotaan yang di lakukan di Kota 

Malang menyimpulkan jika konsep perencanaan pembangunan kawasan 

perkotaan, pemerintah belum secara jelas merinci antara ruang terbuka hijau 

dengan ruang terbuka publik. Disamping itu secara konseptual, pengembangan 

ruang terbuka hijau sudah cukup baik. Namun seiring perkembangan kota yang 

semakin meningkat, penggunaan areal ruang terbuka hijau untuk kepentingan 

publik berubah menjadi kepentingan privat.
23

  

Upaya pencapaian sasaran kebijakan pembangunan berkelanjutan, Kota 

Malang menetapkan 5 poin yaitu : 1) Pembebasan / penyediaan lahan untuk 

memperluas RTH Kota Malang, 2) Penataan dan revitalisasi RTH dalam rangka 

optimalisasi fungsi RTH di Kota Malang, 3) Penyediaan lahan untuk fasilitas 

makam dan peningkatan kualitas pengelolaan makam kota, 4) Pengendalian 

pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan ketersediaan lahan prasarana 

lingkunga, utilitas umum dan fasilitas sosial khususnya RTH, 5) Sosialisasi dalam 

rangka peningkatan partisipasi atau peran masyarakat dalam penyediaan dan 

pengelolaan RTH. Dalam menjalankan kebijakan tersebut dilaksanakan melalui 

fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh program-program pembangunan yaitu 

program ruang terbuka hijau dan pertamanan. 
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Revitalisasi taman merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan program 

upaya pencapaian sasaran kebijakan tersebut. Pelaksanaan program revitalisasi 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah serta manfaat ruang terbuka hijau 

saat ini sebagai upaya  untuk menghidupkan kembali fungsi taman-taman di Kota 

Malang. Menurut Perda Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW, 

revitalisasi dan pemantapan kualitas RTH eksisting termasuk kedalam strategi 

penetapan dan pengembangan kawasan lindung. 

Menurut Rais
24

 revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu 

kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah hidup, akan tetapi mengalami 

kemunduran. Sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi 

melalui beberapa tahapan
25

 dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi 

hal - hal sebagai berikut Pertama, intervensi fisik yang dimana pada tahap ini 

berkaitan dengan citra kawasan, sangat erat kaitannya dengan kondisi visual 

kawasan khususnya dalam menarik kegiatan dan pengunjung, intervensi fisik ini 

perlu dilakukan. Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan 

dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan 

kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, system tanda/reklame dan 

ruang terbuka kawasan (urban realm). Isu lingkungan (environmental 

sustainability) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah 

semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan fisik tetap harus 

dilandasi pemikiran jangka panjang. 
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Kedua, rehabilitasi ekonomi yang merupakan perbaikan fisik kawasan 

bersifat jangka pendek, diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi 

informal dan formal, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan 

kota. Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus 

mendukung proses rehabilitasi kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu 

dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas 

ekonomi dan sosial  

Ketiga, revitalisasi sosial/institusional. Revitalisasi pada sebuah kawasan 

akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik, jadi bukan 

sekedar membuat beautiful place. Kegiatan tersebut harus berdampak positif serta 

dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat atau warga. 

Kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan 

sosial yang berjati diri dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu 

pengembangan institusi yang baik. 

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Malang selesai memfokuskan program 

revitalisasi tersebut pada sembilan taman yaitu Alun-alun Kota Malang, Taman 

Slamet, Hutan Malabar, Taman Merbabu, Taman Trunojoyo, Taman Kunang-

kunang, Taman Merjosari, Tugu Ijen dan Taman Mojolangu. Taman-taman yang 

telah direvitalisasi tersebut merupakan taman yang letaknya sangat strategis 

karena masih terletak pada sekitar pusat Kota Malang dan mudah diakses dengan 

menggunakan kendaraan apapun. 

 


