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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Malang 

 Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, 

yang merupakan kota pendidikan dan pariwisata di Indonesia. Memiliki pertumbuhan 

dan perkembangan kota yang sangat cepat baik dalam pertumbuhan fisik maupun 

ekonomi. Hal tersebut tentu saja menarikpara pendatang sebagai kaum urban untuk 

mencari pekerjaan di Kota Malang yang menyebabkan tingginya tingkat permintaan 

akan ruang. Kedaan ini diperburuk dengan terbatasnya lahan sebagai wadah kegiatan 

hidup dan tempat tinggal yang mengakibatkan tingginya harga tanah dan rumah di 

Kota Malang. 

 Penataan Kota Malang dapat dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu bagian 

selatan yang berupa daratan tinggi untuk kawasan perumahan. Di bagian tengah 

untuk pusat kegiatan bisnis serta perkantoran baik negeri maupun swasta. Bagian 

utara dan timur untuk kawasan industri dan daerah permukiman penduduk. 

Sedangkan bagian barat untuk kawasan perumahan baru dan perguruan tinggi. 

Wilayah Malang mengalir beberapa sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Brantas, 

Metro, Sukun, Bango, dan Ampong. 

 Perkembangan Kota Malang yang semakin pesat, maka terjadi pula 

pertambahan penduduk, yang pada gilirannya akan meningkatkan kebutuhan akan 
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ruang dan pelayanan umum. Kota dengan jumlah penduduk sampai Tahun 2013 

sebesar 836.373 jiwa. Rekapitulasi jumlah penduduk Kota Malang tertera pada Tabel 

4.1 berikut : 

Tabel 4.1 Tabel Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2013 

No. Kecamatan Jumlah Penduduk 

1. Blimbing 185.187 
2. Klojen 107.212 
3. Kedung Kandang 191.851 
4. Sukun 191.229 
5. Lowokwaru 160.8944 
 Jumlah 836.373 

(Sember: www.barenlitbang.malangkota.go.id) 

 Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Terbagi di masing-masing 

kecamatan dengan luas wilayah sebagai berikut: Kecamatan Blimbing seluas 17,77 

km², Kecamatan Kedung Kandang seluas 39,89 km², Kecamatan Klojen seluas 8,83 

km², Kecamatan Lowokwaru seluas 22,60 km², dan Kecamatan Sukun seluas 20,97 

km². Dengan kepadatan penduduk yang relatif tinggi memungkinkan akan 

menimbulkan berbagai permasalahan, salah satu permasalahan yag terjadi adalah 

tingginya permintaan atas ruang. Hal ini menimbulkan terbentuknya daerah-daerah 

kumuh yang merupakan daerah yang padat penduduk dengan tingkat ekonomi yang 

rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. 

 Di kawasan perkotaan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah pada 

umumnya akan menempati kawasan-kawasan kumuh, kawasan sepanjang rel kereta 
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api ataupun kawasan bantaran sungai berdasarkan Laporan database Kawasan Kumuh 

Kota Malang, yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah kawasan kumuh 

yang berada di bantaran Sungai Brantas dan yang ada di sepanjang rel kereta api. 

Salah satu kawasan kumuh yang ada di kawasan bantaran Sungai Brantas adalah 

permukiman yang ada di Kelurahan Jodipan yang sekarang lebih dikenal sebagai 

Kampung Wisata Warna-warni yang menjadi salah satu objek wisata di Kota Malang. 

Oleh karena itu, penataan kawasan pemukiman bantaran Sungai Brantas perlu 

mendapat penanganan sesuai dengan karakteristik dan kondisi masyarakatnya. 

4.2 Gambaran Umum Kampung Wisata Warna-warni 

Kampung Wisata Warna-warni terletak di RT 06, 07, 09, RW 02, Kelurahan 

Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berada di bantaran Sungai Brantas. 

pada ketinggian 440  667 meter di atas permukaan laut. Kelurahan Jodipan 

merupakan wilayah jasa dan perdagangan, yang memiliki luas wilayah yaitu 49,35 

Ha. Jumlah penduduk Kelurahan Jodipan sejumlah 13.368 jiwa = 2.337 KK dan 542 

penduduk miskin.42 Kepadatan penduduk Kelurahan Jodipan termasuk kedalam 

kategori kepadatan tinggi dan indikator kawasan kumuh.43 Kepadatan penduduk yang 

mengakibatkan terjadinya kepadatan bangunan yang ada pada suatau kawasan dengan 

luas wilayah kawasan tersebut. 

 

                                                           
42  http://keljodipan.malangkota.go.id, (diakses tanggal 18-05-2017, pukul 10.11 
 WIB) 
43 Gambaran Umum Kota Malang. Loc. cit 
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Gambar 4.1 Peta Kelurahan Jodipan 

(Sumber: www.keljodipan.malang.go.id) 

Kampung Wisata Warna-warni berangkat dari keprihatinanmelihat kebiasaan 

masyarakat sekitar bantaran Sungai Brantas membuang sampah di sungai, mendorong 

pemikiran Nabila Virdausya dan  tujuh mahasiswa yang tergabung dalam komunitas 

Goys Pro untuk menawarkan solusi untuk masyarakat. Pada bulan Maret kemunitas 

Goys Pro terbentuk mereka menggandeng PT. Indana Paint untuk mengawal salah 

satu event di perusahaan tersebut dan menawarkan untuk melakukan program 

Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menggunakan produk Decofresh. 
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 Pada bulan April dan Mei, Guys Pro melakukan riset dan indentifikasi 

lingkungan lokasi yang menjadi target sasaran CSR. Guys Pro menemukan fakta 

bahwa Kelurahan Jodipan merupakan salah satu dari sebelas kelurahan yang 

tergolong kawasan kumuh dengan tingkat kepadan rumah dan penduduk yang tinggi 

dan menemukan perilaku masyarakat yang suka membuang sampah ke sungai. Maka 

Guys Pro menawarkan mengubah kawasan kumuh tersebut menjadi lebih indah. 

90 rumah yang 

berada di RT 06, 07, adan 09 dicat dengan menggunakan warna-warna yang berbeda. 

Dikelola oleh masyarakat dengan membentuk sebuah kepenguruan yang diketuai oleh 

Bapak Ismail Marzuki. Dapat dilihat Gambar 4.2 yang merupakan gambaran 

Kampung Wisata Warna-warni saat ini : 

Gambar 4.2 Kampung Wisata Warna-warni 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 02 Mei 2017) 

 

 


