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PENATAAN RUANG SEMPADAN KALI ANYAR KELURAHAN NUSUKAN
BERBASIS ARSITEKTUR PROFETIK

Abstrak
Permasalahan lingkungan merupakan sebuah isu besar dan menjadi perhatian bagi
semua kalangan salah satunya pencemaran sungai di Kali Anyar Kelurahan Nusukan.
Adanya permukiman kumuh di bantaran sungai Kali Anyar juga memberikan andil
dalam pencemaran sungai oleh limbah rumah tangga. Upaya pembangunan di Kali
Anyar seperti jembatan keris Kali Anyar dan jembatan kaca bendung Tirtonadi belum
bisa menyelesaikan masalah lingkungan, justru pada pelaksanaannya cenderung tidak
melibatkan masyarakat beserta potensi kewilayahannya. Permasalahan ini sudah
tergolong pada masalah struktural masyarakat sehingga perlu ada penataan ruang
dengan kaidah perancangan yang mampu membebaskan masyarakat sekaligus
memberdayakannya. Arsitektur Profetik berangkat dari pemihakan kepada mustadhafin
menjadi paradigma perancangan yang membentuk ruang bukan hanya secara fisik
melainkan juga memberdayakan masyarakat untuk terbebas pada permasalahan yang
sifatnya struktural. Berangkat dari humanisasi yang diartikan pada desain yang
mempertimbangkan sisi kemanusiaan, liberasi yang membebaskan dari permasalahans
struktural dan transendensi yang menciptakan ruang bernilai spiritual hubungan
manusia dan pencipta. Tujuan dari desain ini adalah menata ruang di sempadan Kali
Anyar terkhusus pada area RW 13 Nusukan yang memiliki potensi pasar bambu. Hasil
perancangan yaitu konsep kampung wisata yang memberdayakan pasar bambu sebagai
aspek ekonomi masyarakat setempat sehingga menghasilkan bangunan workshop dan
pasar bambu. Selain itu penataan kembali permukiman kumuh di bantaran sungai
menjadi rumah fungsi workshop dan pembuatan waterfront di sempadan sungai. Semua
bangunan itu dikelola oleh masjid sebagai penggerak transformasi di masyarakat.
Kata Kunci : Arsitektur Profetik, Sempadan Sungai, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Environmental problems are a big issue and become a concern for all groups, one of
which is river pollution in Kali Anyar, Nusukan Village. The existence of slum
settlements on the banks of the Kali Anyar river also contributes to the pollution of the
river by household waste. Development efforts in Kali Anyar, such as the Kali Anyar
Jembatan Keris and the Bendung Tirtonadi , have not yet been able to solve
environmental problems. In fact, their implementation tends not to involve the
community and their territorial potential. This problem is classified as a structural
problem in society, so there needs to be a spatial arrangement with design principles
that is able to free the community as well as empower it. Prophetic architecture departs
from siding with mustadhafin into a design paradigm that shapes space not only
physically but also empowers people to be free from structural problems. Departing
from humanization which is defined as a design that considers the human side,
liberation which frees from structural and transcendent problems that creates a space
of spiritual value between human and creator relationships. The purpose of this design
is to arrange the space on the Kali Anyar border, especially in the RT 01 RW 13
Nusukan area which has the potential for the bamboo market. The design result is the
concept of a tourist village that empowers the bamboo market as an economic aspect of
the local community, resulting in a workshop building and a bamboo market. Apart
from that, the restructuring of the slum settlements along the riverbanks into flats and
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construction of a waterfront on the riverbank. All these buildings are managed by
mosques as a driver of transformation in society.

Keywords: Prophetic Architecture, River Border, Community Empowerment



3

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sungai Bengawan Solo merupakan sungai yang melintasi 15 Kabupaten di Jawa

Tengah dan Jawa Timur, dikutip dari artikel Tirto.id yang berjudul “Pencemaran

Bengawan Solo: Limbah Alkohol, Popok, Ayam, Babi.” sungai Bengawan Solo

mengalami pencemaran mulai dari limbah rumah tangga diantaranya sampah dan popok,

dan limbah industri. Menariknya masyarakat yang membuang popok ke sungai

dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap mitos bahwa apabila popok itu dibakar atau

dibuang di tempat pembuangan sampah menurut masyarakat akan mempengaruhi

kesehatan bayi seperti kulit gatal-gatal. Dikutip di artikel yang sama, menurut Kepala

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Gatot Sutanto menyatakan bahwa

permasalahan utama pencemaran sungai adalah limbah cair industri. Berdasarkan data

dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) Sungai Pepe yang

merupakan pos anak sungai Bengawan Solo di Surakarta tergolong dalam pencemaran

berat. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah untuk lebih

memperhatikan kesehatan sungai. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah adanya

pembangunan Jembatan Keris dan bendung Tirtonadi, namun upaya tersebut belum

cukup mengatasi masalah lingkungan dikarenakan masyarakat secara sosial merupakan

pengaruh besar dalam pencemaran. Sehingga diperlukan pengelolaan atau rehabilitasi

lingkungan yang juga mampu meningkatkan kesadaran bagi masyarakat setempat.

Wiralaksono dan Saputra (2020) melalui penelitian mengenai dampak

pembangunan terhadap masyarakat bantaran kalianyar dengan etika profetik mencoba

mengkaji dampak apa saja yang dialami pasca pembangunan di sekitaran Kali Anyar

bagi masyarakat sekitar dan dapatkan hasil sebagai berikut :

Gambar 1 Hasil analisa dampak pembangunan terhadap masyarakat

Sumber : Wiralaksono dan Saputra 2020
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Hasil di atas menunjukkan kurangnya pemanfaatan potensi masyarakat Kali Anyar,

bahkan masyarakat sendiri tidak dilibatkan dalam pembangunan. Sempadan Kali Anyar

sendiri saat ini dihuni oleh para pendatang yang mendirikan permukiman kumuh di

bantaran sungai. Hal ini perlu menjadi perhatian karena menyebabkan pencemaran di

aliran sungai oleh limbah rumah tangga sehingga mengancam kelestarian anak sungai

dan lingkungan sekitarnya. Wilayah RW XIII Kelurahan Nusukan yang juga termasuk

di dalam kampung Nayu Barat ini, memiliki potensi yaitu pasar bambu yang menjual

material bambu serta kerajinan bambu seperti kajang dan kandang peliharaan. Namun

sayangnya juga tidak dimanfaatkan pada saat pembangunan di jembatan keris maupun

bendung Tirtonadi. Potensi ini bisa dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi bagi

warga setempat apabila bisa dikelola dengan baik. Dengan menciptakan ruang yang

menghasilkan dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat, maka akan timbul juga

kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis menawarkan paradigma arsitektur

profetik, sebuah paradigma arsitektur yang berangkat dari Ilmu Sosial Profetik

Kuntowijoyo. Potensi yang sebelumnya tidak menjadi perhatian dalam pembangunan

atau dapat juga disebut teralienasi akan dijadikan aspek utama dalam perancangan di

sempadan Kali Anyar. Arsitektur Profetik yang memiliki ciri transformasi sosial, akan

memberdayakan potensi di permukiman tersebut juga menata agar kondisi tata ruang

dapat membentuk budaya baru di mana masyarakat tidak hanya terbantu secara

ekonomi tetapi juga menjadi lebih peduli terhadap lingkungannya terkhusus pada

ekosistem sungai Kali Anyar.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana cara merancang ruang pada sempadan Kali Anyar Kelurahan Nusukan

yang memihak kepada masyarakat dengan Arsitektur Profetik ?

1.3. Tujuan

1) Merancang ruang sempadan sungai yang mampu meningkatkan kepedulian

terhadap lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

2) Merancang fasilitas yang mampu menunjang perekonomian dan interaksi sosial

di lingkungan sempadan sungai.
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2. METODE

2.1. Pengumpulan Data

Adapun langkah dan cara dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1) Pemetaan ruang sempadan Kali Anyar sebagai anak sungai Bengawan Solo.

2) Observasi dan wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi

mengenai kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.

3) Studi literatur yang digunakan untuk pengumpulan data berupa sejarah Kali

Anyar dan Nusukan, Arsitektur Profetik dan pembelajaran pada kaidah penataan

bantaran sungai.

2.2. Parameter Desain

Gambar 2 Tahap Perancangan

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Dari tahapan diatas terwujudlah parameter desain sebagai berikut :

1) Musyarakah, yaitu mampu menyatukan seluruh potensi yang ada pada kawasan

untuk menjadikan kekuatan baik ekonomi maupun sosial di kawasan. Diwujudkan

dengan adanya pemberdayaan lahan eksisting seperti ruko yang direhabilitasi untuk

fungsi pemasaran sekaligus kerajinan.

2) Menggerakkan fungsi ekonomi dan sosial, yaitu ruang harus mampu

membentuk kemandirian dalam pengelolaan kawasan. Salah satunya adalah

mewujudkan kawasan menjadi kampung wisata yang mampu memberdayakan

masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungannya.

3) Refleksi identitas kawasan yaitu dengan potensi yang ada dipilih sebuah wajah

kawasan, dalam konteks ini adalah kampung wisata bambung yang merupakan

identitas utama serta penggerak kawasan dalam sektor ekonomi.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Lokasi Kampung Nayu Barat

Gambar 3 Peta Kelurahan Nusukan

Sumber : Analisis Penulis Gambar 4 Lokasi Perancangan

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Berdasarkan pertimbangan penulis mengenai ketersediaan potensi kawasan, site

yang akan dikembangkan merupakan daerah Kampung Nayu Barat RW XIII Kelurahan

Nusukan. Dengan luasan site 60.535 m2 (6,05 Ha) berbatasan di sebelah utara dengan

Jalan Majapahit IV, selatan dengan Sungai Kali Anyar, timur dengan RT 06 RW 13,

sebelah barat dengan Jembatan Keris. Jumlah penduduk yang termasuk di dalam

wilayah pengembangan yaitu RW 13 sekitar 100 KK.

Gambar 5 Grafik Kepemilikan

Lahan RW XIII Nusukan

Sumber : TKPK Kota Surakarta

Gambar 6 Grafik Tingkat

Pendidikan

Sumber : TKPK Kota Surakarta

Gambar 7 Grafik Status

Pekerjaan

Sumber : TKPK Kota Surakarta

Berdasarkan data dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota

Surakarta, mengenai tingkat kepemilikan aset lahan (lihat gambar 5) termasuk rendah

dengan tingkat pendidikan (lihat gambar 6) didominasi oleh lulusan SD/SLB, serta pada

grafik pekerjaan (lihat gambar 7) didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai swasta.
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Gambar 8 Eksisting Rumah Warga

Sumber : Dokumentasi Penulis
Gambar 9 Denah Eksisting Rumah Warga

Sumber : Dokumen Penulis

Pada temuan denah dan tampak eksisting rumah terkhusus pada area sempadan

sungai di RT 01 RW 13 tidak menemukan adanya pola tersendiri hanya saja ditemukan

di setiap rumah untuk peletakan ruang keluarga berada di titik tengah rumah. Fasad

rumah tidak memiliki corak tersendiri, hal ini dipengaruhi oleh masyarakat yang

membangun bertahap atau menyesuaikan kemampuan ekonominya. Rumah di dominasi

oleh fasad beton dan atap miring yang di cat atau hanya diberi acian atau plesteran saja.

3.2. Potensi Kawasan

Area kampung Nayu barat terdapat toko yang menjual kerajinan sekaligus bahan

bambu. Hal ini merupakan potensi wajah kawasan mengingat kota Surakarta sendiri

belum terdapat wilayah yang memiliki ciri khas bambu. Bambu dapat menjadi wajah

kawasan berupa citra kampung wisata bambu.

Gambar 10 Sebaran tata guna

lahan kawasan

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Gambar 11 Toko bambu

Sumber : Dokumen Penulis, 2021
Gambar 12 Material Bambu

Sumber : Dokumen Penulis,

2021

Lingkungan sempadan sungai yang masih belum dikelola dengan baik merupakan

modal besar untuk daya tarik kawasan. Potensi alam sungai ini dapat dirancang tanggul

serta waterfront yang berfungsi untuk filter pembuangan air kawasan dan menjaga

ekosistem sungai.
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Gambar 13 Jalan Sempadan Sungai

Sumber : Dokumen Penulis, 2021
Gambar 14 Aliran Sungai Kali Anyar

Sumber : Dokumen Penulis, 2021

3.3. Konsep Perancangan Arsitektur Profetik

Gambar 15 Alur Perancangan Kawasan

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Tahapan perancangan dimulai dari klasifikasi permasalahan di site untuk

mengoptimalkan isu yang akan diselesaikan. Selanjutnya adalah klasifikasi potensi,

pengkajian mengenai potensi di wilayah sempadan Kali Anyar untuk menyelesaikan

permasalahan. Setelah klasifikasi permasalahan dan potensi, maka tahap selanjutnya

adalah perumusan konsep sosial ke abstrak yang merupakan tahap 3 konsep sosial (lihat

gambar 2) berhubungan dengan kondisi subjektif masyarakat yang didapat melalui

kedua tahap sebelumnya yang menjadikan adanya grand design konsep penataan site.

revitalisasi masjid permukiman, untuk menyelaraskan fungsi masjid sebagai ibadah

mahdah dan ghairu mahdah, maka baik secara fisik maupun fungsi masjid harus siap

diberdayakan menjadi pusat penggerak transformasi di sempadan Kali Anyar. Setelah

masjid siap, penghubungan dengan potensi ekonomi dan sosial dihubungkan oleh

manajemen musyarakah yang beriringan dengan perancangan ruang ekonomi dan sosial
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untuk mempermudah jalannya proses perekonomian dan interaksi masyarakat.

Selanjutnya penataan lingkungan sempadan seperti revitalisasi jalur dan bibir sungai

yang bernilai humanis dilaksanakan dan dilanjutkan penataan permukiman masyarakat

agar tercipta ruang yang mendukung untuk kelestarian lingkungan sempadan sungai.

Setelah semua diterapkan maka selanjutnya adalah perancangan komponen pendukung

seperti simbol, identitas, sirkulasi, dan utilitas permukiman.

Konsep musyarakah mencoba menghubungkan potensi dan hasil analisis untuk

menjadi sebuah hubungan yang saling terintegrasi dan dikelola oleh masjid sebagai

penggerak sekaligus manajemen kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis

ditemukan sebuah potensi besar yaitu bambu sebagai identitas sekaligus penunjang

ekonomi bagi permukiman. Maka dari itu dibentuklah melalui proses abstrak menjadi

Kampung Wisata Bambu Nayu Barat yang merupakan kampung penghasil bambu dan

memiliki ciri arsitektural yang didominasi fasad oleh kombinasi material bambu dan

mampu mengelola perekonomian daerah dengan manajemen kampung wisata berbasis

masjid. Konsep ini memiliki parameter integrasi antar masyarakat secara sosial melalui

masjid dengan unsur spiritualitas yang bertujuan melakukan transformasi.

Gambar 16 Konsep Kawasan

Sumber : Analisis Penulis, 2021
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3.4. Konsep Pengembangan Kawasan Kampung Wisata Bambu Nayu Barat

3.4.1. Tata Guna Lahan Kawasan

Gambar 17 Konsep Penggunaan Lahan

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Untuk memaksimalkan fungsi kemandirian masyarakat dalam ekonomi dan sosial,

maka motor penggerak adalah identitas kampung wisata bambu dengan pemetaan tata

guna lahan antara lain :

1. Rumah Workshop yang merupakan redesain rumah warga menggunakan identitas

bambu dan siap sebagai penggerak industri rumahan.

2. Plaza Nayu Barat merubah eksisting toko bambu menjadi pusat informasi dan

pemasaran daerah kawasan.

3. Rest Area yang merupakan tempat parkir bus diubah menjadi parkir pengunjung

kawasan sekaligus penginapan bagi tamu.

4. Musholla Amanah diperbaiki tata ruang secara fungsional menjadi penggerak

manajemen ruang kawasan wisata.

5. Ruang terbuka hijau yang berada di tengah kawasan pengembangan merupakan

tanah kosong yang dikelola untuk pameran kerajinan dan ruang sosial masyarakat.

6. Waterfront merupakan wajah kawasan yang dekat dengan sempadan sungai, menjadi

area sosial dan penunjang utilitas daerah permukiman.

3.4.2. Konsep Ekonomi

Site memiliki potensi ekonomi yaitu adanya pasar bambu yang menjual material

dan kerajian bambu. Mengingat di Surakarta sendiri belum ada daerah yang spesifik

memiliki ciri khas sebagai penghasil bambu, maka hal ini bisa menjadi identitas bagi
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kampung Nayu Barat. Selain itu adanya parkir bus Muncul yang belum terkelola dengan

baik dapat dimanfaatkan sebagai rest area. Sebagai implementasi musyarakah yang

berasaskan pada integrasi masyarakat dengan masjid, maka eksisting pasar bambu akan

bekerja sama dengan pengelola kawasan menjadi plaza bambu yang menjual sekaligus

sebagai pusat informasi konsep kawasan. Konsep ekonomi berorientasi pada

pengelolaan wisata kawasan dengan penawaran paket wisata sebagai berikut :

Gambar 18 Alur Wisata Paket Workshop (1 hari)

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Gambar 19 Alur Wisata Lengkap (2 hari)

Sumber : Analisis Penulis, 2021

3.4.3. Sirkulasi dan Ruang Terbuka Hijau Site

Untuk mempermudah akses area bagi pengunjung, diberikan beberapa titik area

parkir utama bagi pengunjung diantaranya di sisi sebelah gerbang utama kawasan, rest

area, dan plaza Nayu Barat. Untuk titik parkir yang sifatnya tidak komunal tetap

disediakan di setiap bangunan. Konsep Ruang Terbuka memanfaaatkan lahan kosong di

tengah site dan area sempadan sungai. Menggunakan jenis vegetasi palawija dan

bambu.

Gambar 20 Sirkulasi dan Parkir

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Gambar 21 Ruang Terbuka Hijau

Sumber : Analisis Penulis, 2021
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3.5. Konsep Masterplan Kawasan

Gambar 22 Masterplan Eksisting Kawasan

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Gambar 23 Masterplan Konsep Peracangan

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Konsep perancangan mengelola ruang eksisting dengan penambahan fungsi

pendukung seperti rumah yang diberikan fungsi workshop, dan musholla yang diberikan

fungsi kantor. Penataan ruang menggunakan pendekatan konsolidasi lahan dengan pola

permukiman grid.

3.5.1. Konsep Bangunan

Bangunan yang dirancang menggunakan kaidah Arsitektur Profetik antara lain:

1) Rumah Workshop

Pola ruang pada denah eksisting menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan

ruang keluarga sebagai pusat. Hal ini dapat menjadikan konsep rumah yang

memaksimalkan fungsi sebagai penunjang ekonomi masyarakat yaitu dengan

menciptakan ruang workshop sebagai area warga untuk industri rumahan kerajinan

bambu. Rumah yang dikembangkan adalah rumah yang berada di depan muka

sempadan yang termasuk pada area boleh didirikan bangunan.

Gambar 24 Denah Eksisting Rumah Warga

Sumber : Dokumen Penulis

Gambar 25 Fasad Eksisting Rumah Warga

Sumber : Dokumen Penulis
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Gambar 26 Denah Rumah Workshop

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Gambar 27 Tampak Rumah Workshop

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Gambar 28 Perspektif Rumah Workshop

Sumber : Analisis Penulis, 2021

2) Plaza Nayu Barat

Toko bambu yang secara eksisiting bentuk sangat sederhana dengan bangunan seng

dan anyaman bambu diredesain menjadi Plaza Nayu Barat yang merupakan pusat

informasi kawasan wisata sekaligus marketing hasil kerajinan dan produksi kawasan.

Proses integrasi dan kerjasama yang terjalin adalah mengubah eksisting sebagai kantor

plaza dengan memperhatikan tawaran untuk mengelola pasar bambu dan kawasan.

Gambar 29 Eksisting Toko Bambu

Sumber : Dokumen Penulis, 2021 Gambar 30 Analisis Site

Sumber : Analisis Penulis, 2021
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Gambar 31 Denah Plaza Nayu Barat

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Gambar 32 Tampak Plaza Nayu Barat

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Gambar 33 Perspektif Plaza Nayu Barat

Sumber : Analisis Penulis, 2021

3) Rest Area

Eksisting parkir Bus Muncul dimanfaatkan sebagai Rest Area dengan pertimbangan

letaknya di area pendukung untuk kesiapan menarik pengunjung. Pengelolaan ini

menggunakan prinsip kerja sama pengelola wisata dan pemilik Bus Muncul.

Gambar 34 Parkiran Bus Muncul

Sumber : Dokumen Penulis, 2021

Gambar 35 Analisis Site

Sumber : Analisis Penulis, 2021
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Gambar 36 Denah Rest Area

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Gambar 37 Tampak Rest Area

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Gambar 38 Perspektif Rest Area

Sumber : Analisis Penulis, 2021

4) Musholla Amanah

Musholla amanah dikembangkan secara tata ruang untuk memiliki fungsi

pengelolaan kawasan maka dari itu perlu adanya pembaruan fasad sekaligus

pengelolaan tata ruang menjadi kantor.

Gambar 39 Musholla Amanah

Sumber : Analisis Penulis,2021

Gambar 40 Analisis Site

Sumber : Analisis Penulis, 2021
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Gambar 41 Denah Musholla Amanah

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Gambar 42 Tampak Musholla Amanah

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Gambar 43 Perspektif Musholla Amanah

Sumber : Analisis Penulis, 2021

3.5.2. Konsep Ruang Terbuka

Ruang terbuka dikembangkan dari lahan kosong di tengah site, mengubah area

terbuka sebagai bentuk capaian ruang sosial kawasan sekaligus menjadi lokasi pameran

karya kerajinan bambu oleh masyarakat Kampung Wisata. Selain digunakan untuk

fungsi sosial, sebagai penerapan fungsi spiritualitas kawasan, ruang terbuka hijau

digunakan juga sebagai penunjang kegiatan keagamaan seperti hari raya besar ummat

Islam.

Gambar 44 Tampak Ruang Terbuka Hijau

Sumber : Analisis Penulis, 2021
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Gambar 45 Perspektif Ruang Terbuka Hijau

Sumber : Analisis Penulis, 2021
Gambar 46 Ruang Terbuka Hijau

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Pada area sempadan sungai dibangun waterfront yang memiliki fungsi IPAL

komunal kawasan untuk mengatur pembuangan limbah air ke sungai agar tidak

mencemari lingkungan. Selain itu dibangun talud dengan jalur inspeksi untuk memantau

sungai dari meluap atau gejala lainnya.

Gambar 47 Rencana Sempadan Sungai

Sumber : Analisis Penulis, 2021

Gambar 48 Waterfront Kali Anyar

Sumber : Analisis Penulis, 2021

4. PENUTUP
Perancangan kawasan dengan paradigma Arsitektur Profetik diperlukan

pemanfaatan potensi sekaligus penguatan komponen kawasan dengan ini konsep

musyarakah yang merupakan integrasi dapat diterapkan dengan semestinya. Objek

utama dalam perancangan ini adalah bagaimana ruang harus dimaksimalkan dan mampu

memberdayakan masyarakat setempat terkhusus bagi warga sempadan sungai Kali

Anyar yang tergolong ekonomi bawah. Kawasan harus mampu menciptakan ruang yang

tidak hanya ramah terhadap lingkungan tetapi juga menjadi mandiri secara ekonomi dan

kuat dalam lingkup sosial maka dari itu keluaran perancangan ini adalah menciptakan

Kampung Wisata Bambu Nayu Barat.
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