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RINGKASAN 

 

Lokasi studi dengan luas wilayah 9,00 Ha terletak pada Kelurahan Bakalankrajan. RW 02 

Bakalankrajan yang terdiri dari 5 RT ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 951 jiwa di tahun 

2014. Pada tiap RT memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. RT dengan luasan terbesar, 

yaitu RT 07 sebesar 2,70 Ha, sedangkan RT 03 dan RT 04 memiliki luas terkecil, yaitu 1,20 Ha. 

Bakalankrajan memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 951 jiwa, dimana jumlah 

penduduk berdasarkan jenis kelamin, untuk laki-laki berjumlah 460 jiwa, sedangkan jumlah 

penduduk perempuan sebesar 491 jiwa. Tingkat pendidikan masyarakat di RW 02 Kelurahan 

Bakalankrajan terbanyak adalah tingkat pendidikan SMA yaitu 257 jiwa, dan paling sedikit 

adalah perguruan tinggi yaitu 53 jiwa. Dengan melihat potensi diatas maka akan diwujudkan 

perancangan Kampung Wisata Kreatif RW 02 Bakalankrajan berdasarkan potensi kreatif 

wilayah dari kerajinan, kesenian dan pembibitan tanaman. 

Sasaran dalam program abdimas ini adalah meningkatkan kreativitas masyarakat dalam 

pengembangan wilayahnya, membangun sinergi antara pemerintah kota Malang, masyarakat, 

akademisi, dan komunitas dan memupuk komitmen dan konsistensi dalam penanganan potensi 

dan masalah perkotaan. 

Kegiatan perancangan menghasilkan strategi pengembangan pembuatan tempat wisata anak 

yang edukatif; penanaman bunga hias, sayur dan tanaman toga di setiap wilayah RT agar 

menjadi kampung asri dan bernilai jual; serta pengelolaan sampah untuk kerajinan daur ulang 

dan pengomposan. Kegiatan pengembangan diwujudkan melalu kerjasama dengan pemerintah 

melalui SKPD terkait dan lembaga non pemerintah melalui program tanggung jawab sosial 

(CSR). Keterlibatan masyarakat sebagai pengelola fasilitas wisata kreatif akan ditingkatkan 

melalui pelatihan pembuatan sistem informasi manajemen RW 02 dan pelatihan manajemen 

keuangan yang transparan dan akuntabel. 

 

 

Kata kunci:  Potensi Kreatifitas, Desa Bakalan Krajan, wisata kreatif 

 

 



 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Gambaran Lokasi 

Kota Malang memiliki posisi yang cukup strategis di Propinsi Jawa Timur yaitu sebagai 

kota terbesar kedua setelah Kota Surabaya dan mempunyai perkembangan yang cepat. Hal 

tersebut diharapkan mampu menarik wilayah sekitarnya dalam pemerataan pembangunan. 

Menurut RTRW Nasional, Kota Malang termasuk dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota 

Malang terdiri dari lima kecamatan meliputi Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, 

Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun. Berdasarkan 

perkembangan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya volume kegiatan pemerintahan 

dan pembangunan di wilayah Kota Malang, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas 

di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, 

dipandang perlu dilakukan pemekaran terhadap Kecamatan dan Kelurahan yang sudah ada 

(Ringkasan Eksekutif Review Rencana Rinci Tata Ruang Kota Malang (BWP Malang Barat) 

Tahun 2013-2033). 

Dalam rencana struktur ruang Kota Malang, BWP Malang Barat mempunyai fungsi 

primer sebagai industri, fasilitas umum dan perumahan. Sedangkan fungsi sekunder BWP 

Malang Barat sebagai pendidikan, pertanian, perdagangan dan jasa, sarana olahraga dan RTH 

(Ringkasan Eksekutif Review Rencana Rinci Tata Ruang Kota Malang (BWP Malang Barat) 

Tahun 2013-2033). 

RW 02 Kelurahan Bakalankrajan termasuk pada adalah BWP Malang Barat. BWP 

Malang Barat meliputi 7 kelurahan yaitu Kelurahan Karang Besuki, Kelurahan Pisang Candi, 

Kelurahan Bandulan, Kelurahan Tanjungrejo, Kelurahan Mulyorejo, Kelurahan 

Bandungrejosari dan Kelurahan Bakalankrajan. Adapun batas – batas administrasi BWP 

Malang Barat adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru; 

Sebelah 

Selatan 

: Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun; 

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Dau, Kabupaten Malang; 

Sebelah Timur : Kelurahan Gading Kasri dan Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen. 



 
 

 

Batas administrasi RW 02 Kelurahan Bakalankrajan : 

Sebelah Utara : Sungai Sanan, pembatas RW 07 

Sebelah Selatan : Parit pembatas dengan RW 03 

Sebelah Barat : Jalan Raya berbatasan dengan Kabupaten Malang 

Sebelah Timur : Masjid Nur Nashrulloh, TK Al Amin pembatas RW 01 

 

RW 02 Kelurahan Bakalankrajan bila ditinjau dari jalan Pelabuhan Tanjung Perak 

berjarak 6,1 – 7, 4 km dari pusat kota Alun-Alun Kota Malang. Berikut ini diskripsi peta yang 

menunjukkan peta lokasi studi dengan pusat kota. 

 
Gambar 1.1. Peta Lokasi Studi Dari Pusat Kota Malang (Alun-Alun Kota Malang) 

 

1.2 Gambaran Fisik  

Lokasi studi dengan luas wilayah 9,00 Ha terletak pada Kelurahan Bakalankrajan 

mempunyai ketinggian dari permukaan laut 435 m dpl, suhu maksimum/minimum 27-30 °C, 

curah hujan 240 mm/tahun dengan topografi bentuk wilayah datar sampai berombak 

(http://kelbakalankrajan.malangkota.go.id/profil/peta-wilayah, diakses 03 Oktober 2016). 

Aliran sungai di sekitar lokasi studi adalah sungai Sanan dengan beberapa anak sungai 

yang mengaliri daerah irigasi.  

 

 

 

http://kelbakalankrajan.malangkota.go.id/profil/peta-wilayah


 
 

 

1.3. Gambaran Penduduk 

1.3.1. Jumlah Penduduk 

RW 02 Bakalankrajan yang terdiri dari 5 RT ini memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 951 jiwa di tahun 2014. Pada 

tiap RT memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, 

dimana jumlah penduduk tertinggi terdapat di RT 07 

sebanyak 215 jiwa atau 22,6 % dari penduduk RW 02 dan 

RT 04 memiliki jumlah penduduk terendah sebanyak 150 

jiwa atau 15,8% dari jumlah penduduk RW 02.  Penyebaran 

penduduk yang ada di RW 02 Bakalankrajan ini tidak 

merata, dimana sangat jelas terlihat bahwa penduduk yang 

berada di RT 07 memiliki perbandingan jumlah penduduk 

sangat jauh jumlahnya dengan penduduk di RT 04, yang merupakan RT berjumlah penduduk 

paling rendah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut. 

 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk RW 02 Bakalankrajan Tahun 2010 – 2014  

No. RT 
Jumlah Penduduk (jiwa) 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 RT 01 161 170 181 194 209 

2 RT 02 168 176 186 198 212 

3 RT 03 128 135 143 153 165 

4 RT 04 121 126 132 140 150 

5 RT 07 163 173 185 199 215 

Jumlah 741 780 827 884 951 

        Sumber:  Data RW 02 Kel. Bakalankrajan 

 

 

 

Gambar 1.2 Lokasi Saluran 

Irigasi 



 
 

 

Gambar 1.3. Grafik Jumlah Penduduk RW 02 Bakalankrajan  

Tahun 2010 – 2014 

 

1.3.2. Kepadatan Penduduk 

RW 02 Bakalankrajan yang memiliki luas wilayah sekitar 9,00 Ha ini, memiliki RT 

dengan luasan terbesar, yaitu RT 07 sebesar 2,70 Ha, sedangkan RT 03 dan RT 04 memiliki 

luas terkecil, yaitu 1,20 Ha. Adapun kepadatan penduduk tertinggi dimiliki oleh RT 07, yaitu 

108 jiwa/Ha dengan luas wilayah sebesar 2,70 Ha, sedangkan pada RT 04 memiliki tingkat 

kepadatan penduduk yang paling rendah, yaitu 75 jiwa/Ha, dengan luas wilayah sebesar 1,20 

Ha.  Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut. 

 

Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk RW 02 Bakalankrajan 

RT 

Luas 

Wilayah 

(Ha) 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/Ha) 

RT 01 2,60 209 100 

RT 02 1,30 212 106 

RT 03 1,20 165 82 

RT 04 1,20 150 75 

RT 07 2,70 215 108 

Jumlah 9,00 951 471 

             Sumber: Data RW 02 Kel. Bakalankrajan  
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Gambar 1.4. Grafik Kepadatan Penduduk RW 02 Bakalankrajan  

Tahun 2014 

 

1.3.3. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

RW 02 Bakalankrajan memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 951 jiwa, 

dimana jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, untuk laki-laki berjumlah 460 jiwa, 

sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 491 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki tertinggi 

berada pada RT 02, yaitu 105 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki terendah berada pada RT 03 

sebanyak 75 jiwa, sedangkan untuk jumlah penduduk perempuan tertinggi berada pada RT 02, 

yaitu sebesar 107 jiwa dan jumlah penduduk perempuan terendah berada pada RT 04, yaitu 

sebesar 67 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut. 

 

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin RW 02 Bakalankrajan 

RT 

Jumlah Penduduk 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

(jiwa) 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) Laki-Laki Perempuan 

RT 01 99 110 209 

RT 02 105 107 212 

RT 03 75 90 165 

RT 04 83 67 150 

RT 07 98 117 215 

Jumlah 460 491 951 
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            Sumber:  Data RW 02 Kel. Bakalankrajan 

 

 

Gambar 1.5.  Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin RW 02 

Bakalankrajan Tahun 2014 

 

 

1.3.4. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat di RW 02 Kelurahan Bakalankrajan terbanyak adalah 

tingkat pendidikan SMA yaitu 257 jiwa, dan paling sedikit adalah perguruan tinggi yaitu 53 

jiwa. Berikut ini disajikan data penduduk RW 02 Kelurahan Bakalankrajan berdasarkan tingkat 

pendidikan: 

Tabel 1.4. Tingkat Pendidikan di RW 02 Kelurahan Bakalankrajan Tahun 2014 

RT 
PENDIDIKAN 

TK SD SMP SMA PT 

RT 01 12 34 38 52 6 

RT 02 17 39 45 44 9 

RT 03 15 40 44 57 9 

RT 04 11 24 44 55 16 

RT 07 15 33 36 49 13 

Jumlah 70 170 207 257 53 

        Sumber:  Data RW 02 Kel. Bakalankrajan 
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Gambar 1.6. Grafik Tingkat Pendidikan Penduduk RW 02 Bakalankrajan Tahun 

2014 

 

1.3.5. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Mata pencaharian masyarakat RW 02 Kelurahan Bakalankrajan paling banyak adalah 

sebagai buruh yaitu 792 jiwa, sedangkan paling sedikit adalah berwirausaha yaitu 27 jiwa. Dari 

keseluruhan penduduk tidak ada yang bertani. Berikut ini disajikan data penduduk RW 02 

Kelurahan Bakalankrajan berdasarkan mata pencaharian: 

 

Tabel 1.5. Mata Pencaharian Penduduk di RW 02 Kelurahan Bakalankrajan 

Tahun 2014 

RT 
PEKERJAAN 

PNS BURUH WIRAUSAHA TANI 

RT 01 5 176 3 0 

RT 02 5 180 4 0 

RT 03 7 137 6 0 

RT 04 10 119 8 0 

RT 07 4 180 6 0 

Jumlah 31 792 27 0 

           Sumber:  Data RW 02 Kel. Bakalankrajan 
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Gambar 1.7.  Grafik Mata Pencaharian Penduduk RW 02 Bakalankrajan Tahun 

2014 

 

1.4. Permasalahan Mitra 

Beberapa permasalahan yang dihadapi mitra untuk mewujudkan potensi kreatif warga RW 2 

Kelurahan Bakalankrajan adalah sebagai berikut : 

1. Infrastruktur jalan lingkungan dengan lebar 2 m dengan bahu jalan berupa saluran 

drainase tanpa ada ruang sempadan dengan rumah warga. 

2. Masih adanya rumah yang tidak layak huni pada lokasi di lingkungan obyek perancangan. 

3. Terbatasnya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk parkir mobil pada lokasi. 

4. Tempat pembibitan belum dikelola secara optimal. 

5. Belum ada media promosi berbasis web. 

 

Dengan melihat permasalahan diatas,  maka perlu dilakukan upaya pengembangan fasilitas 

pembibitan tanaman (Karang Kitri) dengan mempertimbangkan pengelolaan yang produktif, 

ekonomis dan berwawasan lingkungan. 

 

1.5. Target 

Mewujudkan perancangan Kampung Wisata Kreatif RW 02 Bakalankrajan berdasarkan potensi 

kreatif wilayah dari kerajinan, kesenian dan pembibitan tanaman. 

Sasaran dalam program abdimas ini sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pengembangan wilayahnya. 

2. Membangun sinergi antara pemerintah kota Malang, masyarakat, akademisi, dan komunitas. 

3. Memupuk komitmen dan konsistensi dalam penanganan potensi dan masalah perkotaan 
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melalui perancangan kawasan. 

 

1.6. Luaran  

Luaran yang yang dihasilkan dari kegiatan abdimas ini antara lain : 

1. Desain pengembangan Taman Pembibitan (Karang Kitri) dengan diversifikasi tanaman hias, 

tanaman produktif dan tanaman toga yang mencerminkan kekhasan lokal dengan tatanan 

yang estetis sehingga bisa dijadikan tujuan wisata kreatif. 

2. Hasil  laporan  yang  dipublikasikan  dalam  bentuk  Poster  dan  Jurnal  Pengabdian 

Masyarakat yang berISSN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kegiatan abdimas ini bertujuan untuk menggali kreatifitas warga RW 02 Kelurahan 

Bakalankrajan, Salah satu bentuk fasilitas yang direncanakan adalah pembibitan tanaman. 

Kegiatan ini untuk mengembangkan keberadaan Karang Kitri. Untuk menundukung kegiatan 

pembibitan tanaman ini dilakukan upaya pengomposan sampah organik dari pemukiman. Untuk 

itu diperlukan upaya pengelolaan sampah pemukiman yang optimal untuk mewujudkan zero 

waste dari pengelolaan sampah pemukiman. Berikut ini teori yang mendasari desain fasilitas 

pengelolaan sampah pemukiman. 

Berdasarkan UU RI No. 18, 2008 Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah . Pada 

dasarnya pengelolaan sampah merupakan salah satu dari sekian banyak upaya dalam 

pengelolaan lingkungan. Akan tetapi dalam kenyataan dilapangan kadangkala terjadi 

penyimpangan dalam cara pengelolaan, sehingga timbul ekses yang justru mengakibatkan 

dampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Kelemahan dalam manejemen operasional dan 

keterbatasan biaya operasional di tambah dengan langkanya tenaga professional dalam 

penanganan persampahan merupakan faktor penyebab utama permasalahan tersebut, 

permasalahan yang dihadapi dalam teknis operasional pengelolaan sampah diantaranya: 

- Kapasitas peralatan yang belum memadai. 

- Pemeliharaan alat yang kurang. 

- Sulitnya pembinaan tenaga pelaksanaan khususnya tenaga harian lepas. 

- Sulitnya memilih metode operasional yang sesuai dengan kondisi daerah. 

- Siklus operasi persampahan tidak lengkap/terputus karena berbedanya 

penanggungjawab. 

- Koordinasi sektoral antara birokrasi pemerintah sering lemah. 

- Manejemen operasional lebih dititik beratkan pada aspek pelaksanaan sedangkan aspek 

pengendalian lemah. 

- Perencanaan operasional seringkali hanya untuk jangka pendek. 

-  

Pengelolaan Sampah kota di Indonesia dibedakan 3 kelompok 

Pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di sebuah kota dibedakan 3 kelompok 

pengelolaan, yaitu: 



 
 

a. Pengelolaan oleh swadaya masyarakat 

Pengelolaan sampah mulai dari sumber sampai ke tempat pengumpulan sampah atau ke 

tempat pemerosesan lainnya. Di kota – kota, pengelolaan ini biasanya dilakukan oleh 

organisasi RT/RW dengan kegiatan pengumpulan sampah dari bak sampah di sumber 

sampah, misalnya di rumah – rumah diangkut dengan sarana yang disiapkan sendiri 

oleh masyarakat, menuju ke TPS. 

b. Pengelolaan formal 

Pengelolaan biasanya dilakukan oleh pemerintah Kota atau institusi lain termasuk 

swasta yang ditunjuk oleh Kota. urutan pembuangan sampah tahap pertama dilakukan  

oleh penghasil sampah, daerah pemukiman biasanya dilakukan oleh RT/RW dimana 

sampah diangkut dari bak sampah ke TPS. Tahap berikutnya sampah diangkut ke TPA 

oleh truk sampah milik pengelola Kota atau institusi yang ditunjuk. Biasanya anggaran 

satu Kota belum mampu menangani seluruh timbulan sampah. 

c. Pengelolaan informal 

Terbentuk karena adanya dorongan kebutuhan untuk survive sebagai masarakat yang 

secara tidak sadar ikut berperan serta dalam penenganan sampah Kota. Sistem informal 

memandang sampah sebagai sumber daya ekonomi berupa kegiatan pemungutan, 

pemilahan dan penjualan sampah untuk daur ulang. Rangkaian kegiatan ini melibatakan 

pemulung, lapak, Bandar dan industri daur ulang dalam rangkaian sistem perdagangan.  

 (Damanhuri dan Padmi, 2004) 

 

Menurut Tchobanoglus dkk (1993),  tahap – tahap operasional sampah adalah sebagai 

berikut: 

1. Pewadahan Sampah   

 Pewadahan sampah merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik 

individual maupun komunal. Wadah sampah individual umumnya di tempatkan di muka Rumah 

atau bangunan lainnya. Sedangkan wadah sampah komunal di tempatkan di tempat terbuka 

yang mudah diakses. Sampah di wadahi sehingga mudah dalam pengamkutannya, idealnya jenis 

wadah disesuaikan dengan jenis sampah yang akan dikelola agar memudahkan dalam 

penanganan berikutnya, khususnya dalam upaya daur ulang. Disamping itu dengan adanya 

wadah yang baik, maka: 

- Bau akibat pembusukan sampah yang juga menarik datangnya lalat dapat di 

atasi. 

- Air hujan yang berpotensi menambah kadar air di sampah dapat dikendalikan. 



 
 

- Pencampuran sampah yang tidak sejenis dapat dihindari. 

 Berdasarkan letak dan kebutuhan dalam sistem penanganan sampah, maka pewadahan 

sampah dapat dibagi dalam beberapa tingkat (Level), yaitu: 

a. Level 1 

Wadah sampah yang menampung sampah langsung dari sumbernya. Pada 

umumnya wadah sampah pertama ini di letakkan di tempat-tempat yang terlihan 

yang mudah di capai oleh pemakai, misalnya diletakan di dapur, ruang kerja dsb, 

biasanya wadah sampah jenis ini adalah tidak statis tapi mudah diangkut dan 

dibawah ke wadah sampah level 2. 

b. Level 2 

Bersifat sebagai pengumpul sementara, merupakan wadah yang menampung 

sampah dari level 1maupun langsung dari sumbernya. Wadah sampah level 2 ini 

diletakan di luar kantor, sekolah, Rumah atau tepi jalan atau dalam ruang yang 

disediakan seperti, dalam apartemen bertingkat. Melihat perannya yang berfungsi 

sebagai titik temu antara sumber sampah dan sistem pengumpul, maka guna 

memudahkan dalam pemindahannya.  

c. Level 3 

Merupakan wadah sentral, biasanya bervolume besar yang akan menampung 

sampah dari level 2 bila sistem memang membutuhkan. Wadah sampah ini 

sebaiknya terbuat dari kontruksi khusus dan ditempatkan sesuai dengan sistem 

pengangkutan sampahnya. Mengingat bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan 

oleh sampah tersebut, maka wadah sampah yang digunakan sebaiknya memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: kuat dan tahan terhadap korosi, kedap air dan tidak 

mengeluarkan bau, tidak dapat dimasuki serangga dan binatang serta 

kapasitasnya sesuai dengan sampah yang akan ditampung. (Damanhuri dan 

Padmi, 2004) 

 

Wadah sampah hendaknya mendorong terjadi upaya daur ulang, di Indonesia sampai 

saat ini belum berhasil menerapkan konsep pemilahan. Maka paling tidak hendaknya 

wadah tersebut menampung secara terpisah, misalnya: 

a. Sampah organik, seperti daun sisa, sayur organik, kulit buah lunak, sisa makanan 

dengan wadah warna gelap seperti hijau. 

b. Sampah anorganik seperti, gelas, plastik, logam dan lain-lainnya, dengan wadah 

warna terang seperti kuning. 



 
 

c. Sampah bahan berbahaya beracun dari rumah tangga dengan warna merah dan 

dianjurkan diberi lambang atau label khusus. 

 

Beberapa jenis wadah berdasarkan sumber sampahnya dapat dilihat pada tabel 2.1 

dibawah ini. 

Tabel 2.1 Jenis pewadahan dan sumber sampahnya 

Sumber sampah Jenis pewadahan 

 

 

 

Daerah perumahan 

- Kantong plastik/kertas, volume sesuai 

tersedia di pasaran. 

- Bak sampah permanent ukuran 

bervariasi biasanya dari pasaran. 

- Bin plastic/tong, volume 40-60 liter 

dengan tutup khususnya permukiman 

yang dibinah oleh Dinas Kebersihan. 

 

 

 

Pasar 

- Bin/tong sampah, volume 50-60 liter. 

- Bin plastik, volume 120-140 liter 

dengan tutup dan memakai roda. 

- Gerobak sampah, volume 1,0 m
3
. 

- Kontener dari amroll volume 6-10 

m
3
. 

- Bak sampah. 

 

pertokoan 

- Kantong plastic volume bervariasi. 

- Bin plastic/tong volume 50-60 liter. 

- Bin plastic volume 120-140 liter 

dengan roda. 

 

Perkantoran/hotel 

 

 

- Konteiner volime 1,0 m
3
 beroda. 

- Konteiner volume 6-10 m
3
. 

 

 

Tempat umum, jalan dan taman 

- Bin plastic/tong volume 50-60 liter 

yang dipasang secara permanent. 

- Bin plastic volume 120-140 liter 

dengan roda. 



 
 

Sumber: Damanhuri dan Padmi, 2004. 

 

Pola pewadahan pada dasarnya dibagi 2 yaitu: 

a. Pola pewadahan individual : diperuntukan bagi daerah pemukiman 

berpenghasilan tinggi dan daerah komersial. Bentuk yang dipakai tergantung 

selera dan kemampuan pengadaannya dari pemiliknya dengan kriteria: 

- Bentuk          : kotak, selinder, kantung container. 

- Sifat          : dapat diangkat, tertutup. 

- Bahan     : logam, plastik, alternatif bahan darus bersifat        kedap 

terhadap air, panas matahari, tahan diperlakukan kasar, 

mudah dibersikan. 

- Ukuran       : 10-50 liter untuk pemukiman, toko kecil, 100-500 liter 

untuk kantor, toko besar, hotel, rumah makan. 

- Pengadaan   : pribadi, swadaya masyarakat, instansi pengelola 

b. Pola pewadahan komunal : diperuntukan bagi daerah pemukiman sedang atau 

kumuh, taman kota, jalan pasar bentuk ditentukan oleh instansi pengelola karena 

sifat penggunaannya adalah umum dengan kriteria: 

- Bentuk     : kotak, selinder, container. 

- Sifat           : tidak bersatu dengan tanah, dapat diangkat,  tertutup. 

- Bahan        : logam, plastik, alternatif bahan harus kedap  air,panas 

matahari, tahan diperlakukan kasar, mudah dibersihkan. 

- Ukuran       : 100-500 liter untuk pinggir jalan, taman kota,1-10 m
3 
untuk 

pemukiman dan pasar. 

- Pengadaan : pemilik, badan swasta (sekaligus sebagai usaha promosi 

hasil produksi), instansi pengelola. 

2. Pengumpulan Sampah 

   Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari 

masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke TPS atau langsung ke TPA. Operasional 

pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: 

a. Secara langsung (door to door).  

Pada sistem ini proses pengumpulan dan pengangkutan sampah, sampah dari 

tiap-tiap sumber akan diambil, dikumpulkan dan langsung diangkut ke tempat 

pemerosesan atau ke TPA.  



 
 

b. Secara tidak langsung (communal) 

Pada sistem ini sebelum diangkut ke tempat pemerosesan akhir atau TPA, 

sampah dari masing-masing sumber akan dikumpulkan dahuluoleh sarana 

pengumpul seperti gerobak tangan dan diangkut ke TPS. 

 

Tabel 2.2 Peralatan Sub Sistem Pengumpulan Sampah 

No. Peralatan Kapasitas Pelayanan Keterangan 

1. 

 

2.  

3. 

4. 

Bin Plastik/kantong 

plastik 

 

Container 

Gerobak 

Stasiun Transfer 

10-40 liter 

 

500-1000 

liter 

0,5-1 m
3
 

50-200 m
3
 

 

1 KK 

 

100-200 KK 

1000-4000 

KK 

200 KK 

1 kepala keluarga  

= 4 -6 jiwa 

Komunal 

Komunal 

- 

        Sumber: Damanhuri dan Padmi, 2004 

 

Damanhuri dan Padmi, 2004. pola pengumpulan sampah terdiri atas 3 yaitu : 

a. Pola individual langsung oleh truk pengangkut menuju ke pemerosesan: 

- Bila kondisi topografi bergelombang (rata-rata >5%), hanya alat 

pengumpul mesin yang dapat beroperasi, alat pengumpul non mesin akan 

sulit beroperasi. 

- Kondisi jalan cukup lebar dan operasi tidak menggunakan jalan lainnya. 

- Kondisi dan jumlah alat memadai. 

- Jumlah timbulan sampah > 0,3 m
3
/hari. 

- Biasanya daerah layanan adalah pertokoan, kawasan pemukiman yang 

tersusun rapi daerah elit dan jalan protokol. 

- Layanan dapat pula diterapkan pada gang, petugas pengangkut tidak 

masuk ke gang atau hanya akan memberi tanda bila sarana pengangkut 

ini datang, misalnya bunyi-bunyian. 

b. Pola individual tidak langsung dengan menggunakan pengumpul sejenis gerobak 

sampah, dapat diterapkan bila: 

- Lahan atau lokasi pemindahan tersedia, lahan ini dapat difungsikan 

sebagai tempat pemrosesan sampah skala kawasan. 



 
 

- Kondisi topografi relative datar (rata-rata < 5%) dapat digunakan alat 

pengumpul non mesin atau gerobak. 

- Alat pengumpul masih dapat menjangkau secara langsung. 

- Lebar jalan atau jalan cukup lebar untuk dapat dilalui alat pengumpul 

tanpa menggunakan pemakai jalan lainnya. 

- Terdapat organisasi pengelola pengumpulan sampah dengan sistem 

pengendaliannya. 

c. Pola komunal langsung oleh truk pengangkut dilakukan bila: 

- Alat angkut terbatas. 

- Kemampuang pengendalian personil dan peralatan relatif rendah. 

- Alat pengumpul sulit menjangkau sumber-sumber sampah individual 

(kondisi daerah berbukit, gang sempit). 

- Peran serta masyarakat tinggi 

- Wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan di lokasi yang 

mudah dijangkau oleh alat pengangkut (truk). 

- Pemukiman tidak teratur. 

d.  Pola komunal tidak langsung dengan persyaratan sebagai berikut: 

- Peran serta masyarakat tinggi. 

- Wadah komunal ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan dilokasi yang 

mudah dijangkau oleh alat pengumpul. 

- Lahan untuk lokasi pemindahan tersedia, lahan ini dapat difungsikan 

sebagai tempat pemrosesan sampah skala kawasan. 

- Bagi kondisi topografi relatif datar (< 5%) dapat digunakan gerobak, 

becak. Bagi kondisi topografi (>5%) dapat digunakan cara lain seperti 

pikulan, konteiner kecil dan karung. 

- Lebar jalan atau gang dapat dilalui oleh alat pengumpul tanpa 

memngganggu pemakai jalan lainnya. 

- Harus ada organisasi pengumpulan sampah. 

 

e. Pola penyapuan jalan, dengan persyaratan sebagai berikut: 

- Juru sapu harus mengetahui cara penyapuan untuk setiap daerah 

pelayanan. 



 
 

- Penanganan penyapuan untuk setiap daerah berbeda tergantung pada 

fungsi dan nilai daerah yang dilayani. 

- Pengumpulan sampah hasil penyapuan jalan diangkut kelokasi 

pemindahan untuk kemudian di angkut ke TPA. 

- Pengendalian personil dan peralatan harus baik. 

 

3. Pengangkutan Sampah 

Pengangkutan sampah adalah subsistem yang bersasaran membawa sampah dari lokasi 

pemindahan atau dari sunber sampah menuju ke TPA (Damanhuri dan Padmi, 2004). 

Persyaratan alat pengangkut sampah adalah: 

- Alat pengangkut sampah harus dilengkapi dengan penutup sampah minimal 

dengan jaring. 

- Tinggi bak maksimum 1,6 m
3
 

- Sebaiknya ada alat ungkit. 

- Kapasitas disesuaikan dengan kondisi atau klas jalan yang akan dilalui. 

- Bak truk atau dasar container sebaiknya dilengkapi pengaman air sampah.  

 

4. Pengolahan Sampah 

Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan 

pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan 

akhir sampah (UU RI No. 18, 2008. Tentang pengelolaan sampah). Sistem operasional 

pengelolaan sampah mencakup juga sub sistem pemerosesan dan pengolahan sampah yang 

perlu dikembangkan secara bertahap dengan mempertimbangkan pemrosesan yang bertumpuh 

pada pemanfaatan kembali baik secara langsung sebagai bahan bakumaupun sebagai sumber 

energi sehingga menciptakan kesinambungan dan keselarasan antara subsistem baik dalam 

pengoperasian maupun pembiayaan, (Damanhuri dan Padmi,2004). 

Teknik-teknik pemerosesan dan pengolahan sampah khususnya di negara industri antara 

lain: 

- Pemilahan sampah baik secara manual maupun secara mekanis berdasarkan 

jenisnya. 

- Pemadatan sampah (baling). 

- Pengomposan sampah baik dengan cara konvensional maupun dengan rekayasa. 

- Pemrosesasn sampah sebagai bio gas 



 
 

- Pembakaran dalam insenerator dengan pilihan pemanfaatan energi panas. 

Sampah yang terbuang sebetulnya menyimpan energi yang dapat dimanfaatkan. 

Pemanfaatan energi sampah dapat dilakukan dengan cara: 

- Menangkap gas bio hasil proses degradasi secara anaerob pada sebuah rektor 

(digestor). 

- Menangkap gas bio yang terbentuk dari sebuah landfill. 

- Menangkap panas yang keluar akibat pembakaran melalui insenerasi. 

Proses pengomposan (komposting) adalah proses dekomposisi yang dilakukan oleh 

mikroorganisme terhadap buangan organik yang biodegradeble. Klasifikasi 

pengomposan antara lain dapat dikelompokan atas dasar: 

a. Ketersediaan oksigen: 

- Aerob bila dalam prosesnya menggunakan oksigen (udara). 

- Anaerob bila dalam prosesnya tidak menggunakan oksigen. 

b. kondisi suhu  

- Suhu mesofilik: berlangsung pada suhu normal biasanya proses anaerob. 

- Suhu termofilik: berlangsung diatas 40
0
C terjadi pada kondisi aerob. 

c. teknologi yang digunakan 

- Pengomposan tradisional alamia, misalnya dengan cara window. 

- Pengomposan dipercepat (high rate) yang bersasaran mengkondisikan 

dengan rekayasa lingkungan yang mengoptimalkan kerja organisme, 

seperti pengaturan pH, suplai udara, kelembaban, suhu dan pencampuran. 

 

5. Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Tempat pembuangan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah 

ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan (UU RI No. 18, 2008). Proses 

terakhir dari rangkaian penanganan sampah yang biasa di jumpai di Indonesia adalah 

dilaksanakan di tempat pembuangan akhir (TPA). Pada umumnya pemerosesan akhir sampah 

yang dilaksanakan di TPA adalah berupa proses landfilling (pengurungan) dan sebagian besar 

dilaksanakan dengan open dumping yang mengakibatkan permasalahan lingkungan seperti 

timbulnya bau, tercemarnya air tanah, timbulnya asap. Teknologi landfilling membutuhkan 

lahan yang luas karena memiliki kemampuan reduksi volume sampah secara terbatas. Selain itu 

berfungsi sebagai tempat penimbunan maka kebutuhan luas lahan TPA dirasakan tiap waktu 

meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah timbulan. Sedangkan persoalan yang di 



 
 

hadapi di kota-kota adalah keterbatasan lahan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka 

diperlukan suatu usaha optimalisasi TPA yang telah ada sehingga diharapkan dapat 

memperbaiki kinerja TPA. 

Tempat pembuangan akhir sampah merupakan langkah akhir dari rangkaian proses 

penanganan sampah. Dalam pemusnaan ini dikenal berbagai metode antara lain adalah sanitary 

landfill  adalah metode yang dianggap paling baik. Di Indonesia dikenal terminologi controlled 

landfill atau lahan urung terkendali yang merupakan perbaikan atau peningkatan dari cara open 

damping, tetapi belum sebaik sanitary landfill. Bila dalam sanitary landfill di inginkan adanya 

penutup harian dan pada open dumping urungan sampah sama sekali tidak dilakukan maka 

dalam controlled landfill penutupan ditunda sampai 5-7 hari. Untuk memperpanjan masa umur 

pakai TPA maka salah satu solusi adalah pengolahan dan daur ulang sampah sebelum diurung. 

Upaya – upaya lebih dititik beratkan pada reduksi volume sampah, antara lain dengan cara: 

- Daur ulang sampah (Reuse, Recykling, Recovery). 

- Pembuatan kompos (Composting). 

- Insinerasi. 

(Damanhuri dan Padmi, 2004). 

Penanganan sampah di TPA selama ini umum diterapkan di Indonesia yaitu dengan open 

dumping harus diubah secara keseluruhan. Ada berbagai masalah yang dapat di timbulkan 

yaitu: 

a. Resiko kebakaran cukup besar, degradasi materi organic yang terdapat dalam 

sampah akan menimbulkan gas yang mudah terbakar seperti metan. Tanpa 

penangan yang baik gas ini dapat memicu kebakaran di TPA. Kebakaran selalu 

terjadi dalam lahan TPA yang memakai metode open dumping. 

b. Berkembangnya berbagai vector penyakit seperti tikus, lalat dan nyamuk. Berbagai 

vector penyakit senang bersarang di timbulan sampah karena merupakan sumber 

makanan. Salah satu fungsi dari penutupan sampah dengan tanah adalah mencegah 

tumbuh dan berkembangnya vector penyakit tersebut. 

c. Berkurangnya estetika lingkungan karena lahan tidak dikelola secara baik maka 

dalam jangka panjang lahan tidak dapat digunakan kembali secara baik. 

(Damanhuri dan Padmi, 2004). 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

 

3.1. Metode    Pendekatan    Sosial    

 Dasar pemikiran dari mitra R W 0 2  kelurahan Bakalan Krajan adalah dengan 

melihat potensi yang dimiliki yang diharapkan dapat dikembangkan untuk memperbaiki 

kondisi lingkungan dan perekonomian warga.   

Dalam pembuatan desain diperlukan data dan informasi yang terpercaya dari mitra. 

Oleh karena itu kerjasama tim dan mitra sangat melalui pendekatan sosial yang intensif 

berperan dalam mewujudkan desain yang diharapkan.  

 

3.2. Rencana Kegiatan 

Kegiatan abdimas ini mempunyai rencana kegiatan sebagai berikut. 

a. Survei awal  

b. Koordinasi konsep desain. 

c. Pengumpulan data dan informasi. 

d. Perancangan . 

e. Penyampaian hasil perancangan. 

 

3.3. Partisipasi Mitra 

Partisipasi yang diharapkan dari mitra warga RW 02 Kelurahan  Bakalan  Krajan 

dalam pelaksanaan program Abdimas meliputi : 

1. Mendampingi dalam survei lapangan 

2. Memberikan data dan informasi yang akurat. 

3. Memberikan masukan dalam proses desain 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Prospek Umum Pengembangan Kegiatan 

Pengembangan potensi kerajinan, kesenian dan pembibitan tanaman di RW 2 Bakalan 

Krajan sejalan dengan visi program pembangunan kota Malang  2013- 2018 “terwujudnya Kota 

Malang sebagai kota yang bermartabat”. Perancangan Kampung Wisata Kreatif RW 2 Bakalan 

Krajan sejalan dengan misi  pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 pada poin 

sebagai berikut : 

1. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, 

adil, dan ekonomis. 

2. Membangun kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman,  nyaman,  dan berbudaya. 

3. Mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan UKM agar lebih produktif dan kompetitif.  

 

4.2 Potensi, Masalah, Kekuatan dan Kelemahan 

Potensi, masalah, kekuatan dan kelemahan yang diuraikan di sini tidak hanya yang 

terdapat di RW 2 Bakalan Krajan tetapi juga dalam wilayah BWP Malang Barat yang 

mendukung dan mempengaruhi wilayah perancangan. Berikut ini potensi, masalah, kekuatan 

dan kelemahan dalam wilayah perancangan : 

 

4.2.1. Potensi 

Potensi yang terdapat di RW 2 Bakalan Krajan selain potensi lokal juga potensi dalam 

wilayah BWP Malang Barat yang mendukung wilayah perancangan. Berikut ini potensi dalam 

wilayah perancangan : 

1. Keberadaan produksi kerajinan daur ulang, tas tali kur, layang-layang dan seni pahat yang 

sangat potensial dikembangkan. 

2. Keberadaan kesenian tradisonal kuda lumping dan musik keroncong yang wajib 

dilestarikan sebagai cagar budaya. 

3. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam kegiatan pembangunan di lingkungan pemukiman. 

4. Dilewati jalan arteri sekunder yang menghubungkan Malang-Blitar yang dapat memberikan 

kemudahan aksesibilitas dan berpengaruh pada perkembangan perekonomian. 

5. Perumahan oleh pengembang menyebar pada beberapa wilayah baik rumah sederhana 



 
 

maupun rumah mewah. 

6. Adanya pusat perbelanjaan di Jalan Raya Dieng dan terdapat dua pasar tradisional yang 

dapat mendongkrak ekonomi mikro yaitu Pasar Mergan dan Pasar Kasin. 

7. Kawasan industri dan pergudangan yang terdapat di Kelurahan   Bandulan   dan   Kelurahan 

Mulyorejo dapat meningkatkan PAD, menyerap tenaga kerja serta kemajuan ekonomi bagi 

wilayah sekitarnya. 

8. Adanya sarana pendidikan skala kota seperti Universitas Merdeka, STIKI, STIE Indonesia 

dan Universitas Kanjuruhan. 

 

4.2.2. Masalah 

Permasalahan yang terdapat di RW 2 Bakalan Krajan sebagai wilayah BWP Malang 

Barat adalah sebagai berikut : 

1. Infrastruktur jalan lingkungan dengan lebar 2 m dengan bahu jalan berupa saluran drainase 

tanpa ada ruang sempadan dengan rumah warga. 

2. Masih adanya rumah yang tidak layak huni pada lokasi di lingkungan obyek perancangan. 

3. Tidak adanya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk parkir mobil pada lokasi perancangan. 

4. Terdapatnya jalan-jalan yang mengalami kerusakan seperti di jalan menuju Perumahan 

Delta Dieng Kelurahan Pisangcandi, Jalan menuju SMP 15 Kelurahan Bandulan dan lain 

sebagainya; 

6. Adanya kemacetan di perempatan Jalan Mergan Lori dikarenakan sempitnya jalan dan 

angkutan barang menuju industri kecil di Kelurahan Bandulan dan Kelurahan Mulyorejo, 

pertigaan Jalan Bandulan dikarenakan adanya angkutan barang yang keluar masuk 

industri kecil Bandulan serta di pertigaan Jalan Mulyosari dikarenakan adanya angkutan 

umum yang parkir di sembarang tempat pada saat jam pulang kerja dan adanya angkutan 

barang yang keluar masuk industri kecil Mulyorejo; 

7. Kebiasaan masyarakat di Kelurahan Bandulan yang memanfaatkan sungai untuk MCK 

sehingga menyebabkan pencemaran air sungai; 

8. Industri kecil yang terdapat di Kelurahan Mulyorejo menyebabkan polusi udara dan masih 

ada beberapa industri yang belum mempunyai IPAL sehingga limbah langsung dibuang 

ke sungai/selokan; 



 
 

 
 

9. Kecenderungan perkembangan industri yang berkembang pesat mengakibatkan 

tumbuhnya PKL di sekitar kawasan industri sehingga  menyebabkan kemacetan; 

dan 

10. Trotoar yang dimanfaatkan untuk berjualan dan parkir. 

 

4.2.3. Kekuatan 

1. Pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 (Inpres 6/2009) 

tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif telah mencoba mempersiapkan diri 

dengan mengkoordinir seluruh struktur pemerintahan yang ada untuk secara 

bersama-sama menyusun dan melaksanakan rencana aksi pengembangan ekonomi 

kreatif Indonesia. 

2. Komitmen Pemerintah Kota Malang memberikan ruang keterlibatan yang 

semakin terbuka bagi masyarakat untuk bersama-sama merealisasikan cita-cita 

pembangunan sejak fase perencanaan. 

3. RPJM Kota Malang 2013-2018 dengan misi : 

a. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang 

berkesinambungan, adil, dan ekonomis. 

b. Membangun kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman,  

nyaman,  dan berbudaya. 

c. Mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan UKM agar lebih 

produktif dan kompetitif 

 

4.2.4. Kelemahan 

1. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam 

program pembangungan wilayahnya. 

2. Potensi kepariwisataan daerah yang belum diberdayakan secara optimal. 

3. Pelaku ekonomi sektor informal belum diberdayakan secara maksimal. 

4. Pemberdayaan ekonomi sektor formal dan perbaikan iklim investasi. 

5. Sarana transportasi dan manajemen transportasi yang belum memadai. 

6. Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kota. 

 

 



 
 

 
 

4.3 Analisis Fisik Lingkungan 

Dilihat dari aspek topografis, lokasi perancangan di wilayah RW 2 

Bakalan Krajan Kota Malang terletak pada lokasi yang cukup tinggi yaitu 440 – 

667 meter di atas permukaan air laut. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada 

diantara wilayah pegunungan, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang 

berpotensi dalam sektor pariwisata. Wilayah perancangan yang terletak di bagian 

barat Kota Malang memiliki pemandangan gunung Kawi dan Panderman yang 

indah.  

Lokasi administrasi Kota Malang, dipandang dari aspek hidrologis, 

terletak pada Cekungan Air Tanah (CAT) Brantas. Di dalam CAT Brantas 

terkandung potensi dan cadangan air tanah dengan kualitas yang sangat bagus 

untuk bahan baku air minum. Wilayah CAT Brantas ini mempunyai wilayah 

cekungan yang terbesar di Propinsi Jawa Timur. Karena letak Kota Malang yang 

berada pada CAT Brantas ini, maka pemerintah daerah melalui PDAM saat ini 

menggunakannya sebagai bahan baku utama  untuk air minum bagi masyarakat. 

Sementara itu, perairan permukaannya berupa aliran beberapa sungai yang 

berfungsi sebagai    bahan    baku    pengairan    maupun    untuk    saluran 

pembuangan  akhir  dari  drainase  kota.  Di  wilayah  Kota Malang terdapat 4 

(empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Metro, 

Sungai Mewek-Kalisari-Bango, dan Sungai Amprong. Sungai-sungai yang lain 

adalah merupakan sungai- sungai relatif kecil yang merupakan sungai pecahan, 

maupun sungai terusan dari keempat sungai besar tersebut. Kondisi Kota Malang 

berada pada daerah lereng gunung sehingga Kota Malang menjadi jalur aliran air 

bagi daerah dataran rendah dibawahnya. 

Kondisi iklim (aspek klimatologi), Kota Malang relatif nyaman. Rata-rata 

suhu udara berkisar antara 22,2oC sampai 24,5oC. Sedangkan suhu maksimum 

mencapai 32,3oC dan suhu minimum 17,8oC. Rata-rata kelembaban udara 

berkisar 74% - 82%, dengan kelembaban maksimum 97% dan minimum  

mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang 

mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari 

hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso, curah hujan yang relatif 

tinggi terjadi pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan Desember. 



 
 

 
 

Sedangkan pada bulan Juni, Agustus dan November curah hujan relatif rendah 

(RPJMD Kota Malang 2013-2018) . 

 

4.4 Telaah Kesiapan Fisik dan Non Fisik 

Dalam perancangan Kampung Wisata Kreatif RW 2 Bakalan Krajan telah 

diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi indikator dalam kesiapan mewujudkan 

perancangan ini. Berikut ini kriteria kesiapan untuk parameter fisik dan non fisik. 

 

Tabel 4.1 Kriteria Kesiapan Fisik 

NO. KRITERIA 

Sudah ada 

tidak perlu 

diperbaiki 

(skor 4) 

Ada perlu 

diperbaiki 

(skor 3) 

Tidak 

ada, ada 

lahan 

(skor 2) 

Tidak ada 

dan tidak 

ada lahan 

(skor1) 

1 

Rumah 

produksi 

kerajian 

 √   

2 
Rumah Seni 

Pahat 
 √   

3 
Rumah Seni 

Kuda Lumping 
 √   

4 

Rumah Seni 

Musik 

Keroncong 

 √   

5 Taman Bunga   √  

6 
Taman 

Bermain 
  √  

7 Kolam Pancing   √  

8 Ruang Pamer  √   

9 Jalan akses  √   

10 Lahan parkir    √ 

11 Toilet Umum   √  

12 

Fasilitas 

pengelolaan 

sampah 

  √  

 JUMLAH 

SKOR 

0 18 10 1 

29 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 4.2 Kriteria Kesiapan Non Fisik 

NO. KRITERIA 

Sudah 

ada dan 

berjalan 

baik 

(skor 4) 

Sudah ada 

perlu 

ditingkatkan 

(skor 3) 

Belum ada 

bisa 

diupayakan 

dengan 

kerjasam 

astakeholders 

(skor 2) 

Belum ada 

tidak bisa 

diupayakan 

(skor1) 

1 

Pelatihan 

peningkatan 

kualitas 

kerajian 

  √  

2 

Pelatihan 

peningkatan 

kualitas 

kesenian 

  √  

3 

Pelatihan 

pengelolaan 

keuangan 

  √  

4 

Pelatihan 

operator 

promosi via 

web 

  √  

 JUMLAH 

SKOR 

0 0 8 0 

8 

 

Perhitungan kesiapan ditentukan dari persentase skor yang diperoleh dari skor 

maksimal. Skor maksimal diperoleh dari skor maksimal kriteria fisik sebesar 48 ( 

skor maksimal 4 untuk 12 kriteria) dijumlah dengan skor maksimal kriteria non 

fisik sebesar 16 ( skor maksimal 4 untuk 4 kriteria). Sehingga tingkat kesiapan 

dihitung dari persentase skor yang diperoleh dari skor maksimal (64). Dari hasil 

telaah pada tabel 4.1 dan 4.2 diatas, diperoleh skor kesiapan fisik 39 dan skor 

kesiapan non fisik 8 sehingga total skor 47. Tingkat kesiapan diperoleh 73%. 

 

4.5 Konsep Umum Rancangan 

Rancangan Kampung Tematik di RW 2 Bakalankrajan mempunyai nama 

Kampung Wisata Kreatif. Pemilihan nama ini sejalan dengan potensi yang akan 

dikembangkan melalui perancangan ini.  Seperti yang sudah disampaikan pada 

bab sebelumnya, RW 2 Kelurahan Bakalankrajan memiliki potensi kreatifitas 

warga dan lingkungan untuk dikembangkan menjadi obyek wisata.  Berikut ini 

potensi kreatifitas pada RW 2 Kelurahan Bakalankrajan : 



 
 

 
 

1. Kerajinan layang-layang yang sudah dipasarkan di Italia.  

2. Kerajinan daur ulang dan tas dari tali kur juga mempunyai kualitas yang 

mempunyai nilai jual.  

3. Keberadaan kebun pembibitan tanaman juga berpotensi dikembangkan dengan 

taman bunga dan taman bermain anak. Disamping itu lokasi rencana taman 

bunga dan taman bermain ini dilintasi saluran irigasi yang bisa dimanfaatkan 

dengan membuat kolam pemancingan.   

4. Kesenian Kuda Lumping dan Musik Keroncong berkualitas diharapakan 

mampu menghibur wisatawan. 

 

Rancangan Kampung Wisata Kreatif RW 2 Bakalankrajan mempunyai visi 

“terwujudnya RW 2 Bakalankrajan sebagai kampung wisata kreatif”. Dari visi ini 

dirumuskan misi dalam perancangan Kampung Wisata Kreatif ,yaitu : 

1. Mengembangkan potensi kreatifitas warga yang berwawasan lingkungan

 yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis. 

2. Menjadikan RW 2 Bakalankrajan sebagai kampung tujuan wisata yang aman,  

nyaman,  dan berbudaya. 

3. Mendorong warga lokal dan sekitarnya sebagai pelaku ekonomi sektor 

informal dan UKM agar lebih produktif dan kompetitif.  

 

4.6. Strategi Pengembangan 

Dalam mewujudkan rancangan Kampung Wisata Kreatif Bakalankrajan 

sesuai dengan visi dan misi rancangan ini disusun strategi sebagai berikut: 

1. Mengembangan potensi yang sudah ada dengan nilai kearifan lokal 

Bakalankrajan sehingga mempunyai nilai tradisional yang lestari dan komersil 

antara lain pembuatan gapura dan monumen serta penunjuk arah sebagai 

penanda kampung wisata kreatif; modifikasi rumah produksi dan kesenian ; 

pembuatan tempat wisata anak yang edukatif; penanaman bunga hias, sayur 

dan tanaman toga di setiap wilayah RT agar menjadi kampung asri dan 

bernilai jual; serta pengelolaan sampah untuk kerajinan daur ulang dan 

pengomposan. Produk kompos dari sampah organik perumahan warga 

menjadi pupuk untuk tanaman di setiap wilayah RT dan di kebun pembibitan 

(karang kitri). 



 
 

 
 

2. Menjalin kerjasama dengan pemerintah melalui SKPD terkait dan lembaga 

non pemerintah melalui program tanggung jawab sosial (CSR). 

3. Meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat sebagai pengelola fasilitas 

wisata kreatif antara lain pembuatan sistem informasi manajemen RW 02 dan 

pembuatan serta pelatihan manajemen keuangan yang transparan dan 

akuntabel. 

 

4.7. Perancangan 

Kegiatan perancangan Kampung Wisata Kreatif RW 2 Bakalankrajan 

disajikan pada gambar berikut ini. 

 

 

 

Gambar 4.1. Lokasi Kebun Bibit Desa dan Desain Pengembangan 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Rencana Lokasi dan Desain Taman Bermain Anak 

 

 



 
 

 
 

Fasilitas pengelolaan sampah yang terdiri dari : 

a. Tempat sampah dengan pemilahan untuk sampah organik dan non organik 

di setiap dasa wisma dan setiap fasilitas obyek wisata kreatif seperti pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 4.3. Tempat Sampah dengan Pemilahan 

 

b. Gerobak motor sampah untuk mengangkut sampah organik dari setiap 

rumah ke fasilitas pengomposan dan fasilitas daur ulang sampah. 

 

Gambar 4.4. Gerobak Motor Sampah 

c. Komposter dengan mesin pencacah sampah organik. 

 

Gambar 4.5. Mesin Pencacah Sampah 

 



 
 

 
 

 

Gambar 4.6. Bangunan Komposter Windrow 

 

 

Gambar 4.7.  Sel Sampah Windrow 

 

Perhitungan luas lahan Fasilitas komposting adalah sebagai berikut : 

 Jumlah penduduk : Pada tahun 2014 jumlah penduduk RW 2 

Bakalankrajan 951 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk dari data 

jumlah penduduk tahun 2010-2014 sebesar 6%. Sehingga proyeksi 

penduduk pada tahun 2025 sebesar 1.625 jiwa. 

 Timbulan sampah : 2,4 L/jiwa/hari (untuk kawasan Kota X sesuai 

Diktat Pengelolaan Sampah oleh Damanhuri, 2005) 

Tinggi kompos : 1-1,5 m 

Volume sampah : (2,4 L/jiwa/hari x 1.625 jiwa) = 3,9 m
3
 ≈ 4 m

3
 

 Sampah organik : sampah anorganik = 60 % : 40 % 

 Volume sampah organik = 60 % (4 m
3
) = 2,4 m

3
 

 
Volume sampah anorganik = 40 % (4 m

3
) = 1,6 m

3
 

 Lahan komposting = volume sampah : tinggi kompos (yang 

direncanakan) = 2,4 m
3
: 1,5 m

 
= 1,6 m

2
 

 



 
 

 
 

BAB IV  

KESIMPULAN 

 

Kegiatan abdimas pada RW 02 Kelurahan Bakalan krajan menghasilkan 

perancangan berupa pengembangan kegiatan pembibitan tanaman (Karang Kitri 

dan perencanaan pengelolaan sampah. Dari hasil studi di lokasi dan diskusi 

dengan warga diperoleh informasi potensi wilayah, permasalahan dan keinginan 

warga untuk pengembangan menjadi wilayah wisata kreatif sehingga memberikan 

manfaat ekonomi. 

Upaya perwujudan desain akan dilakukan dengan keterlibatan pemerintah 

melalui SKPD terkait dan lembaga non pemerintah melalui program tanggung 

jawab sosial (CSR). Kegiatan abdimas ini akan dilanjutkan dengan kegiatan 

pendampingan kegiatan fisik dan pendampingan kegiatan manejerial pengelolaan 

sehingga keterlibatan akademisi akan berkelanjutan. 
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