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BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

8.1 Kesimpulan 

Penelitian ini telah menghasilkan satu konsep teori yang memberikan kontribusi dan 

memperkaya khazanah pengetahuan teoritis dan praktik dalam memaknai keberadaan 

pondokan mahasiswa di perkampungan padat Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung, 

yaitu:  

1. Wujud dari transformasi ruang ini menghasilkan bentukan ruang elastis yang disebabkan 

oleh tekanan akan pemenuhan kebutuhan aktivitas baik secara individu maupun kelompok 

masyarakat. Proses transformasi gubahan ruang yang terjadi dipengaruhi oleh: 

A. Aktivitas penghuni dalam melakukan sosialisasi dengan kelompok masyarakat, sehingga 

dengan segala keterbatasan lahan yang dimiliki akan terbentuk bentukan ruang elastis 

melalui penyesuaian pola aktivitas dan  kegiatan berdasarkan kebutuhan ruang dan skala 

prioritas waktu penggunaan. 

B. Budaya bermukim penduduk antara penduduk asli dengan mahasiswa menjadi satu 

kesatuan dalam kehidupan kampung yang mempunyai nilai-nilai tersendiri. Nilai-nilai 

tersebut sebagai modal sosial yang menjadikannya kekuatan, potensi, dan keunikan bagi 

masyarakat di Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung. 

C. Wujud ruang dalam transformasi gubahan ruang ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik 

dalam arti sebagai ruangan yang dibatasi oleh sekat-sekat dinding, akan tetapi ruang 

diartikan sebagai bentukan dari hasil aktivitas manusia berdasarkan kebutuhan melalui 

proses terjadinya hubungan sosial di antara masyarakat, yaitu: hubungan warga 

setempat dengan mahasiswa sebagai pendatang. 

2. Tema-tema yang dihasilkan di dalam penelitian ini adalah: 

Tema-tema ruang telah ditemukan dan dikenali di Kawasan Balubur Tamansari sebagai 

cermin dari kehidupan masyarakat heterogen yang mewarnai kawasan ini, hal ini 

dimungkinkan terjadi karena kawasan ini merupakan tempat bermukim mahasiswa. Adapun 

tema-tema ruang tersebut Antara lain: 

A. Tema-tema Ruang Makro dan Meso: (Ruang Interaksi Masyarakat, Ruang Sirkulasi 

Utama dan Kegiatan Ekonomi, Ruang Ekspresi & Aktualisasi, Ruang Belajar & Studio 

Alam Perguruan Tinggi, Ruang Privat di dalam Ruang Publik, Ruang Jalur Evakuasi, 

Ruang Publik Bernilai Eknomi, Pinjam Meminjam Ruang, Transformasi Ruang, Ekspansi 

Ruang, Ruang Berkumpul Komunitas, Komersialisasi Aset) 
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B. Tema-tema Ruang Mikro : (Ruang Belajar dan Jalinan Pertemanan, Ruang Privat di 

dalam Ruang Publik, Ruang Komunikasi antar Pemilik dengan Pemondok, Ruang 

Bersama sebagai Tempat Berbagi, Ruang mempunyai Nilai Ekonomi, Ruang-ruang 

sebagai Tempat Jalinan Kekeluargaan, Ruang Aktivitas Bergilir Waktu, Transformasi 

Ruang, Ekspansi Ruang) 

3. Konsep ruang yang terbentuk sebagai wujud  dari proses transformasi gubahan ruang di 

Kawasan Balubur Tamansari merupakan konsep dari nilai budaya bermukim masyarakat 

baik warga masyarakat asli maupun mahasiswa sebagai pendatang.  

A. Konsepsi ruang perkotaan yang lahir dari penelitian ini adalah: (i) Eksploitasi Ruang; (ii) 

Adaptasi Ruang; dan (iii) Kolaborasi Ruang. Di dalam konsepsi ruang yang dihasilkan 

terkandung sistem nilai, aktivitas kolektif pelaku serta setting ruang di dalamnya. Sistem 

nilai, aktivitas, dan ruang sangat menentukan sifat dan karakteristik ruang yang ada. 

Sistem nilai dan setting ruang terbangun dalam keragaman (pluralism) pelaku dalam 

melakukan hubungan timbal-balik yang aktif sesuai kurun waktu yang berulang-ulang. 

B. Budaya sabilulungan sebagai dasar dari konsep kerjasama antar warga merupakan nilai 

lebih dari kawasan ini. Sifat kekeluargaan dan kerukunan mewujudkan ikatan secara 

emosional yang kuat antara mahasiswa sebagai pemondok dan warga sebagai pemilik. 

Nilai-nilai kebersamaan seperti: saling mengenal, saling menyapa, saling menghargai, 

saling menghormati merupakan bagian dari kekuatan internal masyarakat di kawasan 

Balubur Tamansari. Kekuatan internal ini digunakan untuk menghadapi berbagai 

permasalahan yang ada. Ikatan emosional yang terbentuk baik dalam melakukan 

hubungan sosial maupun hubungan ekonomi membuat mahasiswa sebagai pemondok 

tetap bertahan.  

C. Keterbatasan lahan dan minimnya ruang yang ada tidak menghilangkan keberlanjutan 

tradisi masyarakat dalam melakukan kegiatan ataupun aktivitas ritual lain di dalam 

kawasan. Mahasiswa sebagai pendatang turut serta mencair dalam kegiatan yang 

diadakan seperti: ketika tetangga melakukan syukuran (hajatan) pernikahan ataupun 

sunatan anaknya. Mahasiswa tidak lagi membawa nilai-nilai sosio-kultur daerah asal 

dalam melangsungkan kehidupan sehari-harinya. Jaringan sosial ekonomi yang 

terbentuk antara mahasiswa pemondok dengan warga juga memperkuat keberadaan 

mereka untuk tetap bertahan. Mahasiswa bersama warga masyarakat menjaga dan 

mempertahankan nilai-nilai sosio-kultur yang telah melekat, sehingga menjadi kekuatan 

komunitas dan identitas kawasan dalam menjaga keberlangsungan serta keberlanjutan 

kehidupan di kawasan ini tanpa adanya konflik kepentingan. 

D. Konsep kehidupan dalam memaknai arti kerukunan dan kebersamaan antar mahasiswa 

dengan warga masyarakat dalam satu keterbatasan lahan dapat membangun spirit  yang 

kuat untuk melestarikan nilai-nilai kehidupan kawasan melalui event-event dan kegiatan 
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bersama. Proses hubungan sosial melalui interaksi dan komunikasi yang berlangsung 

secara berkelanjutan mewujudkan relasi sosial yang kuat di dalam kehidupan sehari-

harinya. Strata sosial ekonomi yang heterogen tidak menjadikan kondisi ini sebagai satu 

permasalahan, akan tetapi dengan kondisi ini lebih memperkuat hubungan sosial di 

antara mahasiswa dan warga.  Makna pondokan sebagai ruang bermukim dalam arti 

tidak hanya bentukan fisik semata, tetapi juga merupakan wujud dari kebutuhan ruang 

untuk melakukan kegiatan pribadi maupun bersama. Keterbatasan ruang tinggal baik 

secara fisik maupun non fisik tidak menjadikan satu kendala, tetapi keharmonisan di 

antara pemilik, mahasiswa dan warga lainnya tetap terjaga. Hal ini ditandai dengan sikap 

toleransi yang tinggi yang menekan terjadinya gesekan dan konflik. 

E. Pola kehidupan masyarakat yang terbangun antara lain: Sabilulungan, kekeluargaan, 

kerukunan, dan saling toleransi dalam memaknai sejarah kehidupannya dengan lebih 

memperkuat komunikasi yang menjadikannya identitas dari kawasan ini. Konsep nilai 

kehidupan merupakan basic value dari budaya bermukim yang harmonis dan diwujudkan 

dalam ikatan bersama dalam sebuah ruang sosial di dalam Kawasan Balubur Tamansari 

Kota Bandung. 

4. Teori Elastisitas Ruang sebagai wujud dari setting ruang dalam perubahan dan 

perkembangan Kawasan Balubur Tamansari  Kota Bandung adalah: 

A. Teori Elastisitas ruang ini terbangun berdasarkan adanya rajutan dari sistem nilai, 

aktivitas pelaku dan setting ruang di kawasan ini. Elastisitas Ruang sebagai wujud dari 

perilaku pengguna ruang yang terkait dengan kegiatan sosial, budaya, ekonomi, dan 

kreativitas dalam menanggapi kondisi yang ada di kawasan ini. Elastisitas ruang pada 

ruang bermukim di kawasan ini terjadi berdasarkan kepada proses eksploitasi ruang, 

adaptasi ruang dengan melakukan penyiasatan secara fisik dan adanya kolaborasi ruang 

oleh mahasiswa sebagai pemondok dan warga setempat serta Pemerintah daerah. 

B. Respon pelaku baik mahasiswa maupun warga masyarakat untuk melakukan berbagai 

kegiatan di rumah maupun di ruang bersama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

aktivitasnya. Toleransi penggunaan ruang dilakukan berdasarkan: (i) kesepakatan 

pergantian berdasarkan ruang dan waktu; (ii) pengelolaan organisasi ruang tinggalnya; 

serta (iii) kreativitas pelaku dalam menggunakan berbagai elemen ruang (bersifat masif 

atau temporer) pada saat melakukan penyiasatan ruang. Penggunaan ruang yang 

tumpang tindih memerlukan toleransi yang tinggi bagi pemondok untuk mengelola ruang 

tinggalnya hal ini mengakibatkan terjadi pergeseran penggunaan fungsi ruang. 

C. Berbagai strategi dilakukan pemondok dalam hal menyiasati penggunaan fungsi ruang 

yang terbatas untuk kegiatan bersama. Kegiatan pribadi atau privat dilakukan 

berdasarkan manajemen waktu atau menggunakan elemen pembatas ruang dalam 
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berbagai bentuk. Toleransi penggunaan ruang menjadi sangat penting sebagai akibat 

keterbatasan ruang yang dimiliki. Konfigurasi pembagian fungsi ruang tidak berdasarkan 

pada hierarki ruang (seperti: ruang publik, semi publik, privat, service) tetapi lebih kepada 

skala prioritas kebutuhan pengguna dalam pemenuhan untuk beraktivitas. Luasan ruang 

yang sempit dan terbatas menyebabkan sebagian kegiatan ekspansi atau meluas dari 

fungsi ruang pribadi ke fungsi ruang publik atau bersama. Ruang yang ada di kawasan, 

seperti: gang atau jalan lingkungan, lapangan, ruang antar bangunan digunakan untuk 

menampung kegiatan  bersama ataupun digunakan untuk menyimpan aset (seperti: 

parkir motor), berinteraksi sosial antar warga, dan lain-lain. 

D. Temuan penelitian yang terkait dengan aspek fisik adalah adanya toleransi keruangan 

dengan privasi dan teritori ruang. Semakin tinggi penggunaan ruang dengan berbagai 

kegiatan yang dilakukan di dalamnya, maka privasi pada ruang tersebut menjadi semakin 

rendah. Sebaliknya bila ruang tersebut hanya digunakan untuk satu kegiatan maka 

privasi ruang tersebut tinggi.  

E. Terkait dengan lokasi penelitian yang berada pada kawasan kampung padat dengan 

tingkat kepadatan yang tinggi serta adanya penggunaan lahan ilegal (seperti: 

pemanfaatan bantaran sungai sebagai lahan terbangun). Pada kondisi tertentu harus 

menjadi bahan pertimbangan terutama pada aspek struktur dan pertimbangan 

keamanan. Serta perlu adanya pertimbangan tentang bahaya bencana baik kebakaran 

maupun banjir, meskipun pada titik-titik tertentu masyarakat sudah mempersiapkan jalur 

evakukasi untuk bahaya bencana tersebut. Adanya mahasiswa yang bermukim di 

kawasan ini diharapkan menjadi katalisator dalam perbaikan kawasan maupun dalam 

pemahaman bagaimana evakuasi dari bencana (kebakaran atau banjir) yang sewaktu-

waktu bisa terjadi. 

5. Secara ontologi teori Elastisitas ruang yang ditemuan dalam penelitian ini adalah 

terbentuknya human settlement yang dibangun secara bersama-sama antara masyarakat 

dan mahasiswa (perguruan tinggi) serta adanya dukungan dan dilindungi oleh pemerintah 

daerah yang membuat kebijakan dalam menciptakan kawasan yang humanis dengan 

bercirikan kampung kota kreatif. Lingkungan ini terbentuk oleh adanya dinamika dari 

penghuninya dengan bercirikan dua karakter masyarakat yaitu pemilik pondokan yang tetap 

dan mahasiswa yang dinamis silih berganti (bermukim 4-5 tahun) membentuk kawasan yang 

berkelanjutan (sustainable) dan tetap bertahan (survive) dengan kekhasannya sebagai 

kampung kota kreatif yang bercirikan kampung seni. Sedangkan secara aksiologi teori 

Elastisitas Ruang ini diharapkan dapat digunakan sebagai model dalam perbaikan dan 

mengembangkan kampung kota (kawasan) lain melalui pemberdayaan masyarakat sesuai 

dengan karakteristik dari kawasan tersebut dengan didukungan dan dilindungi oleh 
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kebijakan dari pemerintah. Karena keinginan dan peran masyarakat dalam membangun 

kawasan yang mempunyai keunikan dan kekhasan sesuai dengan karakteristiknya tidak 

cukup tanpa adanya campur tangan dan keberanian pemerintah untuk tetap menjaga dan 

melindungi kawasan tersebut sebagai salah satu aset dan identitas serta kekayaan 

daerahnya. 

 

Gambar 8.1 
Model Teori Elastisitas Ruang 

 

8.2 Sumbangan Pengetahuan 

8.2.1 Sumbangan Teoritik 

Penelitian ini memberikan kontribusi pada khasanah pengetahunan teori ruang 

perkotaan dalam mengatasi kepadatan ruang perkotaan sebagai dampak urbanisasi dan 

migrant student. Pengkayaan teori tentang “Nilai-nilai budaya bermukim di kampung kota” dan 

“Elastisitas ruang di kampung kota” yang terjadi secara alamiah di Kawasan Balubur Tamansari 

sebagai tempat bermukim mahasiswa. Teori Elastisitas ruang telah memberikan kesadaran  

bahwa nilai ruang bermukim bagi masyarakat di permukiman padat tidak hanya ditentukan 

secara kuantitatif semata, tetapi oleh nilai-nilai lokal yang terungkap dalam penelitian ini 

sebagai konsep dasar dari teori ruang di kampung kota. Selama ini secara arsitektural teori 

ruang selalu berkiblat pada ide ruang berdasarkan teori dari Barat, yang banyak di bahas di bab 

II laporan penelitian ini. Sementara temuan teori Elastisitas ruang yang terjadi di kawasan ini 

memberikan wawasan baru tentang terbentuknya kampung mahasiswa sebagai akibat adanya 

migrant student. Mahasiswa yang bermukin di kawasan ini memberikan warna dan nilai baru 
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dalam kehidupan masyarakat di kawasan ini, hal inilah yang menjadikan kebaharuan dan 

kekuatan dari teori elastisitas ruang. Konsep nilai-nilai kehidupan yang melekat di masyarakat 

Kawasan Balubur Tamansari memberikan pengkayaan secara teoritis pada konsep arsitektur 

dalam proses perencanaan permukiman padat kota. Identitas Kawasan Balubur Tamansari 

sebagai tempat bermukim mahasiswa tetap terjaga dengan warna kehidupan kawasan yang 

sarat dengan mahasiswa pemondok. Refleksi nilai kehidupan masyarakat yang melekat 

dimaknai dengan kuat dalam ikatan komunitas yang ada secara sosio-kultur maupun sosio-

ekonomi, sehingga kelestarian kawasan tetap terjaga. 

Terkait dengan penggunaan lahan yang ilegal (bantaran sungai) maupun terjadinya 

ekspansi terhadap ruang publik untuk dijadikan lahan terbangun, peneliti bukan bermaksud 

untuk melegalkannya tetapi lebih menekankan pada esensi bagaimana masyarakat mensikapi 

kondisi lahan yang terbatas dan minim dalam menghasilkan terbangunnya konsepsi ruang 

sebagai bangunan teori subsantif. Peneliti lebih melihat dari aspek filosifi terbentuknya ruang 

berdasarkan perilaku masyarakat dalam memperlakukan lahan yang minim dan terbatas untuk 

memenuhi kebutuhan bermukim dan menunjang aktivitas kesehariannya.   

8.2.2 Sumbangan Praktik 

Perkembangan lingkungan fisik kampung kota yang tidak terbendung dan sporadis 

tumbuh di sekitar kawasan pusat kota seringkali menjadi kendala bagi penentu kebijakan untuk 

melakukan penataan permukiman padat tersebut. Penelitian ini melahirkan pengetahuan 

secara praktik tentang cara mahasiswa pemondok untuk tetap eksis menjalankan 

kehidupannya di kawasan ini, melalui adaptasi dan penyiasatan serta toleransi keruangan. 

Sehingga mahasiswa (pemondok) maupun warga tetap bertahan (survive) dalam menjalankan 

kehidupannya yang harmonis tanpa terjadi konflik meskipun dalam tekanan lingkungan yang 

tinggi sebagai akibat keterbatasan dan minimnya lahan yang dimiliki atau dihuni. Dari tema-

tema berdasarkan fenomena diskrit di lapangan maka membuahkan 4 (empat) konsepsi ruang 

pada penelitian ini, yaitu: (i) Konsepsi Ruang Fleksibel; (ii) Konsepsi Ruang Temporer; (iii) 

Konsepsi Ruang Dinamis; dan (iv) Konsepsi Ruang Elastis. Penyesuaian dan keluwesan yang 

dilakukan mahasiswa dan warga dalam melakukan toleransi keruangan dilakukan dengan cara 

penyiasatan ruang bermukimnya. 

8.3 Saran dan Rekomendasi 

8.3.1 Saran untuk Pengembangan Pengetahuan dan Penggunaan Metode Penelitian 

Teori yang ditemukan secara induktif melalui pemahaman fenomena yang terjadi di 

lapangan menghasilkan interpretasi secara idiografis secara mendasar dalam memahami 

bentuk, ruang, dan aktivitas manusia di dalamnya berdasarkan fokus dan lokus yang terbatas di 

Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung. Disarankan untuk mengembangkan Teori 

Elastisitas Ruang ini dengan melakukan alih pengetahuan pada lokasi yang berbeda untuk 
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memperkaya hasil yang telah didapatkan, sejauh mempunyai kesamaan karakter lokasi, unsur 

dan faktor yang hampir sama dengan penelitian yang telah dilakukan di kawasan Balubur 

Tamansari Kota Bandung. Pemahaman informasi dan penggalian fenomena yang terjadi di 

lapangan mempunyai kesulitan yang tinggi dalam menggunakan metodologi grounded theory. 

Dibutuhkan kejujuran sumber informasi dan ketajaman pemahaman informasi yang didapatkan 

pada saat melakukan eksplorasi dan perekaman fenomena lapangan. 

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi sebagaimana dalam 

mendapatkan teori formal, akan tetapi sebagai bagian dari pengetahuan lokal yang menjadi 

satu teori dan pengetahuan yang ditemukan dapat dialihkan sebagai hipotesis kerja bagi 

penelitian kampung kota pada lokasi lain yang disesuaikan dengan konteks ruang dan waktu. 

8.3.2 Rekomendasi 

8.3.2.1 Rekomendasi Teoritik 

Temuan penelitian tentang “Konsep Elastisitas Ruang ” sebagai teori yang didapatkan 

di lapangan berdasarkan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan wujud non fisik dalam melakukan 

kegiatan interaksi sosial serta ruang ambang batas tolerasi secara fisik sebagai bentuk toleransi 

keruangan. Dengan demikian hasil penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan: 

1. Adanya penggalian pengetahuan lebih dalam dari sudut pandang lain guna 

mengungkap bangunan teori lain, yang nantinya dapat memberikan masukan dalam 

menentukan kebijakan yang tepat bagi perkembangan perkotaan pada umumnya dan 

khususnya dalam program perbaikan kampung kota di masa yang akan datang. 

2. Teori ini menghasilkan keunikan yang tidak ditemukan di ruang perkotaan lainnya yaitu 

kekayaan ruang berupa sistem nilai dan aktivitas sebagai modal sosial yang 

berkembang dan dipelihara dengan baik oleh pelaku ruangnya. Sistem modal sosial ini 

menjadi kekuatan untuk tetap terjaga ditengah-tengah himpitan dan tekanan 

perkembangan kota. 

3. Prediksi tentang konsep elastisitas ruang pada ranah perkembangan kampung kota 

sebagai wujud dari adanya eksploitasi ruang, adaptasi ruang dan kolaborasi ruang di 

antara pengguna hanya akan bertahan bila ketiga proses ini terjadi secara bersama-

sama. Teori ini siap untuk direvisi atau diperkaya dengan teori lain, karena kebenaran 

itu bukanlah sebagai fenomena yang tertutup tetapi sangatlah terbuka terhadap semua 

pendekatan dan metoda yang akan menyikapinya.  

4. Teori Elastisitas Ruang ini dapat dijadikan sebagai hipotesis dalam penelitian yang 

membahas tentang konsep perkembangan kampung kota, yang nantinya dapat 

dilanjutkan sebagai upaya untuk menuju generalisasi teori. 

5. Peneliti ini dapat dilanjutkan dengan penelitian pada ruang dengan kegiatan yang 

mempunyai karakter yang sama maupun yang berbeda untuk lebih memperkaya 
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bangunan teori yang didapatkan di lokasi lain. Serta dicoba untuk dibuatkan 

perbandingan pada kasus-kasus lain yang sejenis di lokasi yang berbeda. 

8.3.2.2 Rekomendasi Praktik 

Fungsi dari teori adalah menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan 

mengendalikan (control). Temuan penelitian tentang elastisitas ruang ini sebagai wujud dari 

transformasi gubahan ruang dapat menjadi acuan dan kriteria dalam pengembangan desain 

perkotaan. Elastisitas ruang sebagai wujud dari sistem nilai dan aktivitas pengguna ruang 

merupakan modal sosial yang berkembang dan terus dipelihara serta dijaga dengan baik oleh 

seluruh pelaku dan pemangku kebijakan sebagai kekayaan dari kawasan ini. Sistem nilai ini 

akan membentuk penguatan sebagai satu energi kota yang menjadikannya sebagai identitas 

dan salah satu kekayaan kota. Hasil penelitian ini merekomendasikan secara praktik: 

1. Kekuatan sistem tata nilai dan aktivitas yang terjadi sebagai satu keunikan kawasan 

dan menjadi satu kekayaan serta sebagai modal sosial yang perlu tetap dijaga dan 

dipelihara. Modal sosial ini dapat ditularkan ke daerah-daerah lain melalui penyesuaian 

dengan kekuatan dan karakteristik daerah tersebut. Keinginan pelaku saja tidak cukup 

untuk menjaga keunikannya tanpa adanya keterlibatan langsung dari pejabat 

pemangku kebijakan, sebab itu perlu keberaniannya dalam mengeksekusi kebijakan 

tersebut.  

2. Dalam teori perancangan kota teori elastisitas ruang ini lebih memungkinkan untuk 

diaplikasikan secara konkrit dalam mengatasi permasalahan kampung kota. Teori ini 

dapat dijadikan acuan kriteria terutama dalam desain perkotaan yang menerapkan 

partisipasi masyarakat.  

3. Fenomena empiris menunjukan bahwa kawasan ini sebagai salah satu kawasan yang 

strategis dan mempunyai nilai tinggi, maka kawasan ini menjadi incaran bagi para 

investor termasuk pengembang di dalamnya. Tetapi dengan kekuatan budaya sebagai 

hasil kolaborasi antara masyarakat dan mahasiswa menjadikan modal sosial perlu 

dipertahankan dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan kawasan tersebut.  


