
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kota Malang pada saat ini sudah menjadi kota yang padat seiring dengan 

bertumbuhnya jumlah penduduk di kawasan perkotaan. Jumlah penduduk Kota 

Malang pada akhir tahun 2015 berdasarkan data Penduduk yang terdaftar pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebanyak 881.794 

termasuk penduduk WNA pemegang ijin tinggal tetap. Sedangkan dalam 

pengukuran laporan ini yang diperhitungkan adalah jumlah penduduk WNI 

sebanyak 881.123 jiwa, yang tersebar di 5 Kecamatan, 57 Kelurahan, 544 RW dan 

4.111 RT.1 

  Salah satu permasalahan yang terjadi di Kota Malang adalah timbulnya 

kawasan permukiman yang kumuh, kondisi sosial suatu kawasan kumuh ditandai 

dengan kepadatan yang tinggi serta sarana dan prasarana yang kurang menunjang 

aktivitas permukiman tersebut, selain pertumbuhan penduduk, urbanisasi juga 

dapat menambah jumlah penduduk di perkotaan yang juga berdampak kepada 

meningkatnya kepadatan pada suatu kota.    

 Selain itu, di Kota Malang sendiri sekarang sedang mengembangkan 

berbagai macam kawasan kampung tematik yang nantinya bisa menjadi ikon baru 

di Kota Malang, dan kampung tematik merupakan suatu perkampungan yang 

memiliki tema dalam rangka untuk memajukan kawasan kumuh tersebut dan juga 

kampung tematik ini ada yang berlokasi di daerah atau kawasan kumuh yang 

                                                             
1 https://malangkota.go.id/wp-content/uploads/2016/04/LAKIP-KOTA-MALANG-TAHUN-2015-

fix.pdf , diakses pada 12 maret 2018, pukul 13.25 WIB  

https://malangkota.go.id/wp-content/uploads/2016/04/LAKIP-KOTA-MALANG-TAHUN-2015-fix.pdf
https://malangkota.go.id/wp-content/uploads/2016/04/LAKIP-KOTA-MALANG-TAHUN-2015-fix.pdf


berada di Kota Malang, yang terdapat di suatu kelurahan tertentu guna 

memajukan kawasan tersebut dan juga untuk meningkatkan keadan di daerah 

tersebut baik itu dalam segi budaya ekonomi ataupun sosial dan nantinya 

diharapkan dengan adanya kampung-kampung tematik yang tersebar di Kota 

Malang bisa menjadi salah satu upaya dalam menangani kawasan kumuh yang 

tersebar di Kota Malang.  

 Kampung tematik merupakan suatu perkampungan yang memiliki daya 

tarik wisata, karena wajah dari kampung tersebut telah diubah sedemikian rupa 

dengan memberikan sentuhan-sentuhan warna maupun inovasi baru dari kalangan 

masyarakat sendiri maupun, dari pihak pemeritah bekerjasama dengan pihak 

swasta, sehingga menjadi menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara 

yang dulunya hanya kampung biasa terkesan kumuh dan tidak memiliki daya tarik 

sekarang sudah menjadi menarik berkat adanya inovasi-inovasi yang ada.  

 Dan kawasan kampung tematik Kota Malang tersebar di beberapa 

kelurahan Kota Malang yaitu antara lain: Kampung Warna-Warni berada di 

kelurahan Jodipan, Kampung 3D berada di kelurahan Kesatrian, dan Kampung 

Putih berada di kelurahan Celaket. Maka dari itu jika nantinya di Kota Malang 

sendiri telah terlaksana berbagai macam program yang mendukung tentang 

kampung tematik, juga akan mengangkat daya tarik Kota Malang sendiri, sebagai 

kota pariwisata dengan berbagai macam keunikan-keunikannya yang tidak 

dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia oleh karena itu sangat bagus bagi 

kemajuan sebuah daerah. 



Akan tetapi salah satu yang masih menjadi pokok permasalahan di Kota Malang 

adalah masih luasnya kawasan kumuh yang ada sehingga akan menghambat 

pembangunan kawasan perkotaan. Setiap kecamatan di Kota Malang memiliki 

besaran kawasan kumuh masing-masing, wilayah terluas dengan kawasan kumuh  

Terbanyak adalah kec Klojen (346,51 ha); Sukun (132,8 ha); Kedungkandang 

(72,9 ha); Lowokwaru (31,35); dan Blimbing (25,04 ha).2 

 Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan 

kualitas yang sangat tidak layak huni, dengan ciri-ciri antara lain kepadatan 

bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan 

penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak 

terlayaninya prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan 

keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya.3 

 Maka dari itu kawasan kumuh merupakan penghambat pertumbuhan di 

daerah kawasan perkotaan dan bisa saja mengakibatkan hal-hal yang tidak 

diinginkan lainnya. Dan juga Kota Malang telah menerima banyak penghargaan 

terkait dengan kelestarian lingkungan yaitu Adipura Kencana yang merupakan 

penghargaan tertinggi setelah meraih penghargaan adipura tiga kali berturut-turut 

sehingga, jika di Kota Malang kawasan kumuhnya masih sangat luas maka akan 

berdampak merugikan bagi kota tersebut karena meraih penghargaan dari 

pemerintah pusat tidaklah mudah dengan adanya penghargaan tersebut dapat 

mengangkat wisata  Kota Malang. 

                                                             
2 https://nusantara.news/permukiman-kumuh-masih-tinggi-di-kota-malang-kemenpupera-akan-

bantu-penataan/,  diakses pada 30 juli 2017, pukul 22.33WIB 
3 Laporan antara kajian identifikasi kawasan kumuh dan program penanganan kawasan kumuh   

kKota Malang bagian utara hal. II-1 

https://nusantara.news/permukiman-kumuh-masih-tinggi-di-kota-malang-kemenpupera-akan-bantu-penataan/
https://nusantara.news/permukiman-kumuh-masih-tinggi-di-kota-malang-kemenpupera-akan-bantu-penataan/


Di kota Malang setidaknya terdapat sebanyak 29 di antara 57 kelurahan yang 

tersebar di Kota Malang. Jawa Timur masuk kategori kawasan permukiman 

kumuh, pemukiman ini akan ditataulang hingga terwujud program bebas kawasan 

kumuh pada 2019. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Kota Malang Wasto, mengatakan luasan kawasan kumuh di Kota Malang 

mencapai 603 hektare yang tersebardi 29 kelurahan namun, saat ini Pemkot sudah 

siap menjalankan program penanganan kampung kumuh bahkan tahun ini ada tiga 

kelurahan yang dijadikan target utama sekaligus percontohan penanganan 

kampung kumuh di Tanah Air yakni Kelurahan Sukun, Kotalama, dan Tulusrejo.4 

 Berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45 / 86 / 35.73.112 / 

2015 tentang penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh , 

Pemerintah Kota Malang telah mengidentifikasi kawasan seluas 608,50 Ha di 29 

Kelurahan sebagai area penanganan kekumuhan. Permasalahan Kawasan Kumuh 

Kota Malang terdiri atas :  

1. Kondisi tingkat ekonomi warga yang cukup rendah di wilayah kumuh. 

2. Historis demografi, tinggal di lokasi yang sama lintas generasi. 

3. Topografi dan Sungai yang membelah kota Malang. 

4. Belum optimalnya monitoring pengendalian bangunan mulai dari IMB 

sampai menjadi bangunan. 

5. Malang sebagai kota yang “menarik”, tumbuh sangat pesat termasuk 

pendatang.5 

                                                             
4 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/16/nla33e-29-kelurahan-di-malang-

kumuh , diakses pada 30 juli 2017, pukul 7.56 WIB 
5 Materi sosialisasi Kotaku Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang T.A 2017 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/16/nla33e-29-kelurahan-di-malang-kumuh
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/16/nla33e-29-kelurahan-di-malang-kumuh


Penjelasan dari permasalahan kawasan kumuh di atas akan diuraikan sebagai 

berikut: 

 Kondisi tingkat ekonomi warga yang cukup rendah, memang dikarenakan 

masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh kota Malang rata-rata hanyalah 

lulusan SD hingga SMP saja sehingga mencari suatu pekerjaan pastilah sangat 

sulit. 

 Historis demografi, tinggal di lokasi yang sama lintas generasi, kawasan 

kumuh di Kota Malang sendiri sebenarnya permasalahan yang sudah mucul sejak 

lama sehingga memungkinkan tinggal di lokasi yang sama dan akhirnya bisa 

mengakibatkan ketidakteraturan bangunan dan tingkat kepadatan bangunan yang 

tinggi 

 Topografi dan sungai yang membelah Kota Malang, sungai yang paling 

lebar membelah Kota Malang adalah sungai Brantas sehingga dapat menimbulkan 

resiko dibangunannya permukiman-permukiman di pinggir sungai yang 

sebenarnya tidak boleh dibangun bangunan apapun. 

 Belum optimalnya monitoring pengendalian bangunan mulai dari IMB 

sampai menjadi bangunan, IMB merupakan dokumen sebagai kepastian hukum 

untuk pendirian bangunan dan di kawasan pinggir sungai Kota Malang hanya 5% 

saja yang memilikinya karena tanah dikawasan sungai merupakan kawasan 

lindung setempat dan masyarakat dikenakan biaya sewa oleh pemerintah. 

 Malang sebagai kota yang menarik, tumbuh sangat pesat termasuk 

pendatang dikarenakan di kota malang sendiri sedang giat melakukan 



pembangunan infrastuktur maka banyak juga masyarakat yang pindah maupun 

menetap di Kota Malang untuk mencari mata pencaharian yang baru. 

Memperhatikan permasalahan yang ada di atas maka kedepan nantinya perlu 

adanya penanganan yang tepat dari pemerintah Kota Malang, agar masalah 

mengenai kawasan kumuh cepat terselesaikan karena jika tidak segera ditangani 

maka akan timbul dampak-dampak yang merugikan lainnya dari adanya kawasan 

kumuh tersebut, dampak lanjutan yang bisa saja timbul seperti berbagai perilaku 

menyimpang, kejahatan, dan sumber penyakit sosial. Karena kawasan kumuh 

merupakan kawasan yang notabene adalah kawasan yang kurang memadai 

sebagai tempat tinggal atau hunian, dilihat dari berbagai segi mulai dari segi 

lingkungan hingga kehidupan di kawasan tersebut, pemerintah selaku pelayan 

masyarakat harus bisa menangani berbagai hal yang terkait dengan kawasan 

kumuh agar kedepan nantinya memiliki upaya dalam mengentaskan kawasan 

kumuh. 

 Selain menangani permasalahan kawasan kumuh, ada juga yang harus 

diperhatikan yaitu permasalahan tingkat ekonomi masyarakat daerah kawasan 

kumuh, karena semakin rendah tingkat ekominya juga akan berdampak pada 

kehidupan sehari-hari karena tingkat ekonomi terkadang mencerminkan tingkat 

sosial yang ada di masyarakat, masalah ekonomi menempati posisi pertama pada 

permasalahan kawasan kumuh berdasarkan keputusan Walikota Malang.  

Dengan banyaknya kampung tematik yang sudah berdiri sekarang ini 

diharapkan kedepan nantinya bisa menjadi salah satu upaya dalam menangani 

kawasan kumuh yang tersebar di Kota Malang karena dengan adanya itu 



setidaknya masyarakat yang tinggal di daerah kumuh bisa diberdayakan melalui 

kegiatan pariwisata kampung tematik tersebut sehingga nantinya masalah 

perkenomian bisa teratasi walaupun tidak terlalu signifikan.   

Akan tetapi terkadang ada permasalahan klasik yang sering terjadi adalah 

pertimbangan untung dan rugi yang biasannya menjadi penghambat untuk terlibat 

dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat.6 Karena terkadang memang jika 

hanya mengandalkan dana dari pemerintah maka masih belum cukup, dalam 

menangani kawasan kumuh di Kota Malang karena itu dibutuhkan pihak swasta 

sebagai sponsor ataupun investor dana dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

peningkatan hidup masyarakat yang berupa penanganan kawasan kumuh ataupun 

hal yang lainnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.  

Dalam upaya penanganan kawasawan kumuh pastilah melibatkan peran 

pemerintah dalam pembangunan suatu wilayah. Dan peran pemerintah yang 

berkaitan dengan pembangunan masuk dalam pelaksanaan good urban 

governance, Definisi menurut UNHCS good urban governance adalah sebagai 

upaya merespon berbagai masalah pembangunan kawasan perkotaan secara 

efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan 

bersama-sama dengan unsur masyarakat.7 Melihat permasalahan yang disebabkan 

oleh kawasan kumuh tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang “Pembangunan Kawasan Kumuh di Kota Malang dalam Perspektif Good 

Urban Governance”    

                                                             
6 http://dpupr.malangkota.go.id/festifal-kampung-tematik-upaya-teguhkan-kota-malang-bebas-

kumuh-2019/, diakeses pada 30 juli 2017, pukul 21.09 WIB 
7 Muclas M. Tahir. 2015. “ Jurnal Ilmu pemerintahan  Good Urban Governance: Peran 

Pemerintah dalam pembangunan Wilayah Kecamatan di Kota Makasar”, Hlm 12. 

http://dpupr.malangkota.go.id/festifal-kampung-tematik-upaya-teguhkan-kota-malang-bebas-kumuh-2019/
http://dpupr.malangkota.go.id/festifal-kampung-tematik-upaya-teguhkan-kota-malang-bebas-kumuh-2019/


1.2 Rumusan Masalah 

Memperhatikan permasalahan yang sudah disampaikan tersebut, penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan kawasan Kumuh dalam perspektif Good Urban 

Governance di Kota Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami peran pemerintah dalam menangani kawasan-kawasan 

kumuh yang ada di Kota Malang melalui perspektif Good Urban 

Governance. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap proses penyusunan penelitian yang ditempuh oleh mahasiswa Program 

Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 

diharapkan dapat membawa manfaat bagi pihak-pihak terkait. Manfaat dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah Kota Malang dalam 

menangani kawasan kumuh melalui perspektif Good Urban Governance. 

 


