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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Geografis Wilayah Kota Malang  

1. Kondisi geografisnya berada di dataran tinggi 

 Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas 

permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena 

potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah 

Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 

7,06° – 8,02° Lintang Selatan.Dengan batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang 

Sebelah Timur: Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang 

Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang 

Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota 

terbesar di kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu kota 

terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. Selain itu, Malang juga merupakan 

kota terbesar kedua di wilayah Pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung. Kota 

Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan seluruh wilayahnya 

berbatasan dengan Kabupaten Malang. Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota 

Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya 

(Wilayah Metropolitan Malang). Wilayah Malang Raya yang berpenduduk sekitar 4 
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juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur. Kawasan 

Malang Raya dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. 

Kota Malang dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendidikan terkemuka di 

Indonesia karena banyak universitas dan politeknik negeri maupun swasta yang 

terkenal hingga seluruh Indonesia dan menjadi salah satu tujuan pendidikan berada di 

kota ini, beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah Universitas Brawijaya, 

Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh 

dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum 

direncanakan sedemikian rupa agar memeuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan 

Diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard dan 

kawasan sekitarnya, hanya dapat dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan 

bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pri bumi harus puas bertempat tinggal 

dipinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu 

sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang 

keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana dan bernostalgia. 

Pada tahun 1879 di Kota Malang mulai beroprasi kereta api sejak itu pula 

Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakat pun 

semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. 

Akibatnya terjadilah perubahan bangunan-bangunan maupun fasiltitas lainnya mulai 

bermunculan tanpa kendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan yang 

pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. 
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2.  Luas dan Batas Wilayah Administrasi  

Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440 -667 m diatas permukaan air 

laut dan terletak pada 112,06
o
 – 112,07

o 
Bujur Timur dan 7, 06

o
 – 8,02

o
 Lintang 

Selatan. Karena letaknya yang cukup tinggi, Kota Malang memiliki udara yang sejuk 

dengan suhu rata-rata 24,13
o
C dengan kelembaban udara 72%,serta curah hujan rata-

rata 1,883 m per tahun. Suhu terendah 14
o
 C yang terjadi sekitar bulan juli/Agustus 

dan tertinggi pada bulan Nopember mencapai 32,2
o
 C. 

Kondisi suhu udara yang demikian ini karena letak Kota Malang berada di 

pegunungan Buring terletak di Kecamatan KedungKandang, sedangkan sungai 

mengalir di wilayah Kota Malang adalah: 

1) Sungai Berantas, melalui kecamatan KedungKandang, Kecamatan Blimbing, 

Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowukwaru. 

2) Sungai Amprong yang melalui Kecamatan KedungKandang. 

Secara geologi daerahnya disusun oleh bebatuan hasil kegiatan gunung api yang 

terdiri dari tufa, tufa pasiran, breksi gunung api, aglomerat dan lava. Secara hidrologi 

akumulasi air tanah di cekungan Malang dijumpai pada lapisan akuifer yang dapat 

dipisahkan menjadi 3 kelompok, yaitu: 

a) kelompok akuifer dengan kedalaman kurang dari 40 m 

b) Kelompok akuifer dengan kedalaman antara 40 – 100 m 

c) Kelompok akuifer dengan kedalaman antara 100 – 150 m 

Berdasarkan kuantitas air tanahnya potensi air tanah cekungan Malang 

dikelompokkan menjadi 4 wilayah potensi air tanah, yaitu: 

I. Wilayah Potensi air tanah Besar 
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II. Wilayah Potensi air tanah Sedang 

III. Wilayah Potensi air tanah Kecil 

IV. Wilayah potensi air tanah Langka 

Penggunanan lahan didaerah ini berupa hutan yang menempati bagian barat, 

utara dan timur. Tanah persawahan menempati bagian selatan yang merupakan 

daratan, tanah perkebunan selebihnya merupakan tanah permukiman penduduk 

perkotaan dan pedesaan. Dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintah Kota 

Malang terbagi menjadi 5 Kecamatan yang terdiri dari 57 Kelurahan, 480 RW dan 

3.421 RT. 

Gambar 3.1 Peta Kota Malang 

Sumber:  Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010-2030 
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Adapun batas-batas wilayah Kota Malang, sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Kematan Singosari dan kecamatan Karangploso 

Sebelah Timur  : Kecamatan Pakis dan Kecamtan Tumpang 

Sebelah Selatan  : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 

Sebelah Barat  : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau 

Luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat dari table berikut: 

Tabel 3.2: Luas Wilayah Kota Malang 

Sumber: Kota Malang Dalam Angka 

No Kecamatan Luas 

(Km
2
) 

Penduduk 

Jumlah Kepadatan 

1 KedungKandang 39,89 175.462 5.436 

2 Klojen 8,89 116.357 13.126 

3 Blimbing 17,77 166.290 9.495 

4 Lowukwaru 22,60 187.953 8.869 

5 Sukun 20,97 169.845 9.142 

Jumlah 110,06 815.907 7.574 

Bila dilihat dari tabel diatas nampak jelas bahwa wilayah yang terluas adalah 

Kecamatan Kedungkandang sedangkan wilayah tersempit diantara kecamatan lainnya 

adalah kecamatan Klojen. Namun karena Kecamatan Klojen berada di Pusat 

perkotaan sehingga tidak dapat dipungkiri terjadinya tingkat kepadatan penduduk di 

wilayah tersebut. 
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Kota Malang dikenal dengan Kota Pariwisata dan Kota Pendidikan. Kota 

Malang dengan potensi alam yang dimiliki, seperti pemandangan alam, hawa yang 

sejuk, tersedianya tempat-tempat rekreasi baik yang alami maupun buatan 

disekitarnya menjadikan Kota Malang mendapatkan julukan “Paris de Java”. 

Kemudian Kota Malang sebagai Kota Pendidikan, dimana Kota ini memiliki nilai 

jual dan daya saing baik di tingkat regional dan nasional. Predikat Kota Malang 

sebagai Kota Pendidikan dapat dilihat dari banyaknya fasilitas sekolah di Kota 

Malang tersebut, Laju pertumbuhan penduduk setian tahunnya rata-rata sebesar 

0,86% dengan jumlah penduduk mencapai 815,907 jiwa dengan luas Kota Malang 

yang mencapai 110,06 Km
2
, sehingga kepadatan setiap Km

2
 adalah sekitar 6.456 

jiwa. 

Sistem pengumpulan sampah di Kota Malang baik sampah domestic maupun 

sampah non domestik dilakukan dengan pola individual yaitu sistem pengumpulan 

sampah dari rumah ke rumah dengan alat angkut gerobak yang kemudian dibawa ke 

tempat pemerosesan Sementara (TPS). Radius layanan TPS sejauh ±1.000 meter dari 

TPS. Hal ini didukung dengan ketersediaan TPS disetiap kecamatan Kota Malang. 

Sistem pengumpulan sampah di Kota Malang telah terorganisir dengan baik yaitu 

disesuaikan dengan tiap jenis guna lahan permukiman, perdagangan,industri dan 

kesehatan. 

3. Demografi Kota Malang  

Jumlah penduduk Kota Malang 857.891 jiwa (2014), dengan tingkat 

pertumbuhan 3,9% per tahun. Dengan luas Kota Malang yang mencapai 110,06 km2, 
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apabila dilihat dari perbandingan laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk 

perempuan lebih banyak disbanding laki-laki. Dapat dilihat di tabel dibawah ini data 

penduduk Kota Malang per januari 2015, sebagai berikut: 

Tabel 3.3: Pertumbuhan Penduduk Kota Malang 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

No Kecamatan 

Penduduk/Januari2015 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Blimbing  96,084 95,893 191,977 

2 Klojen  53,513 55,517 109,030 

3 Kedung Kandang  100,359 99,690 200,049 

4 Sukun  99,752 99,156 198,908 

5 Lowokwaru 83,352 83,485 166,837 

Jumlah 433,060 433,741 866,801 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan penduduk kota Malang tinggi, 

pada tahun 2010 penduduk Kota Malang sebanyak 820 ribu jiwa dan penduduk Kota 

Malang per Januari 2015 adalah 860 ribu jiwa. Kota Malang dikenal dengan kota 

wisata dan kota pelajar sehingga mengundang orang datang keMalang. Dengan 

tingginya pertumbuhan penduduk Kota Malang, dapat meningkatkan juga pola 

konsumen dimasyarakat yang dapat berakibat menambah volume sampah di 

masyarakat. 
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4. Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang  

a) Dasar Hukum 

 Untuk mengendalikan dalam pengelolaan Kebersihan dan keindahan taman di 

Kota Malang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Sesuai dengan 

Peraturan Daerah  Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah, yang diperbarui dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perturan ini merupakan sebagai 

dasar hukum dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).  

b) Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 

 Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan 

pertamanan.Tupoksi Dinas Kebersihan dan Pertamanan diatur dalam Peraturan 

Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012.Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi yaitu Perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan 

dekorasi kota serta pemakaman.Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di 

bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta 

pemakaman.Pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang 

kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta 

pemakaman.Pengelolaan air limbah dan lumpur tinja.Pelaksanaan fasilitasi dan 

peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, 

penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman. 
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 Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, 

pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pembelian/pengadaan 

atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Untuk pemeliharaan barang milik daerah 

yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Dalam 

Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional dibutuhkan Pengevaluasian dan 

pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan fungsi lain yang 

diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya. 

c) Struktur Organisasi 

Berikut adalah struktur Organisasi Dinas Keberihan dan Pertamanan Kota Malang: 

Gambar 3.4:Struktur Organisasi DKP Kota Malang 

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang 
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d) Visi Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang 

MEWUJUDKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA YANG BERSIH, 

NYAMAN, ASRI DAN IJO ROYO-ROYO MENUJU MALANG BERKICAU 

1) Visi DKP Kota Malang 

 Bersih dengan terpeliharanya kebersihan jalan dan lingkungan yang 

dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pemda 

memberikan edukasi timbulan sampah melalui penerapan 3R (Reuse, reduce, recycle) 

berbasis pemberdayaan masyarakat.Nyaman dengan tersedianya penerangan jalan 

umum dan jalan lingkungan yang memadai dalam rangka meningkatkan keselamatan 

dan menciptakan kenyamanan penggun jalan.Asri dengan tersedianya dan 

terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik yang turut difungsikan sebagai 

Taman kota, hutan kota, lahan resapan, maupun fungsi penghijauan.Ijo royo-royo 

demi terwujudnya kondisi kota Malang dengan keanekaragaman tanaman yang 

tersebar diseluruh Kota Malang dan umbuhnya kesadaran segenap elemen masyarakat 

untuk melakukan penanaman tanaman diruang-ruang privat sebai upaya mendukung 

penghijauan Kota dan pelestarian lingkungan. Malang Berkicau, gambaran kondisi 

Kota Malang yang ideal dan sangat didambakan, yang terbangun setelah terwujudnya 

kondisi lingkungan yang bersih, asri, nyaman dan ijo royo-royo. Kata berkicau 

terinspirasi dan dijiwai dari kicauan burung yang menandai bahwa suatu lingkungan 

sangat nyaman untuk ditinggali. 
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2) Misi DKP Kota Malang  

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan, menerapkan pengelolaan 

sampah melalui 3R (Reduse, Reuse,Recycle) berbasis pemberdayaan 

masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan menambah pendapatan,dan 

mengelola Tempat Pemerosesan Akhir(TPA) dengan memanfaatkan teknologi 

tepat guna dan ramah lingkungan 

b.Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta 

menjaga ketersediaan daya dukung yang dibutuhkan dalam rangka 

menciptakan suasana yang rindang, teduh dan sejuk. 

c. Meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah rumah tangga dan lumpur tinja 

dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan serta meningkatkan kinerja 

sumberdaya aparatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang 

kebersihan dan pertamanan.   

e) Keadaan pengelolan sampah (Permasalahan) 

 Pengelolaan sampah melalui Dinas Kebersihan dan Pertanaman ini 

belumoptimal, hal ini dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhinya, 

diantaranyaadalah keterbatasan kendaraan pengangkut sampah,membanjirnya barang-

barangyang datang dariluar Kota Malang, seperti sayur-mayur dan barang-baranglain 

yang berpotensi menyisakan sampah,kesadaran masyarakat masih rendahtentang 

pentingnya kebersihan lingkungan,terbatasnya anggaran biaya yangtersedia, sehingga 

kurang maksimal dalam menanganai pengelolaan sampah, dan Peraturan Pemerintah 

(Perda) tentang kebersihan lingkungan belum secara tegasditerapkan, dan 

meningkatnya jumlah penduduk yang ikut andil dalampenambahan volume sampah. 
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f) Infrastruktur Pendukung 

 Definisi teknik memberikan spesifikasi yang dilakukan sistem 

infrastrukturdan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dalam sistem 

sehinggamemberikan pelayanan publik yang penting.Infrastruktur merujuk pada 

sistem fisik yang menyediakan transportasi,pengairan, drainase, bangunan-bangunan 

gedung dan fasilitas publik yang lainyang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar manusia dalam lingkup sosialdan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan 

pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosialdan sistem ekonomi dalam kehidupan 

sehari-hari masyarakat. Sistem infrastrukturdapat didefinisikan sebagai fasilitas atau 

struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan,instalasi-instalasi yang dibangun dan 

dibutuhkan untuk berfungsinyasistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. 
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1. Volume Sampah 

 Timbungan sampah baik untuk sekarang maupun dimasa mendatang 

merupakan dasar dari perencanaan dan pengkajian sistem pengelolaan persampahan. 

Tabel 3.5: Total Volume sampah di BWP Kota Malang tahun 2013 

 Sumber: Hasil Analisa RDTR Kota Malang 

No BWP Jumlah 

Penduduk 

Volume 

sampah 

dihasilkan 

(m
3) 

Sampah 

domestik 

(m
3) 

Sampan 

non 

domestic 

(m
3) 

Sampah 

jalan 

(m
3) 

1 Malang 

Barat 

127.525 229.928 108.396,65 63.762,73 12.752,55 

2 Malang 

Utara 

214.087 385.998,86 181.973,95 107.043,5 21.408,7 

3 Malang 

Tengah 

126.082 227.326,59 107.170.05 63.041,21 12.608,24 

4 Malang 

Tenggara 

28.820 328.979,24 328.979,25 91.231,07 18.246,21 

5 Malang 

Timur 

laut 

1.072.106 2.210.025 153.412,59 90.242,70 18.048,54 

6 Malang 

Timur 

85.025 153.300,08 72.271,25 42.512,50 8.502,50 

 

 Berdasarkan tata guna lahan yang ada di Kota Malang, maka sumber sampah 

yang terdapat di kota Malang berasal dari kegiatan perumahan komersial, fasilitas 

umum dan fasilitas sosial. Adapun sampah-sampah yang dihasilkan adalah sebagai 

berikut: 

a. Sampah yang berasal dari perumahan/rumah tangga.Sampah ini 

berasal dari permukiman terdiri dari sampah hasil kegiatan rumah 

tangga, sisa makanan, kertas plastic, daun-daun yang jatuhan di 

pekarangan. Biasanya yang dominan adalah sampah basah dari dapur. 
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b. Sampah yang berasal dari daerah perdagangan dan jasa.Sampah ini 

bersumber dari pertokoan, restoran, pasar, secara umum sampah yang 

dihasilkan adalah sampah organik 

c. Sampah berasal dari fasilitas umum, Sampah yang dihasilkan adalah 

sampah kering yaitu kertas, dan pembungkus makanan, sampah yang 

medis dan sampah non medis 

d. Sampah berasal dari fasilitas sosial, Sampah yang dihasilkan berupa 

bungkus makanan, kertas dan daun-daun. 

e. Sampah yang berasal dari jalan.Sampah ini berupa dedaun kering, 

ranting-ranting dan bungkus makanan yang ada dijalan. 

  Komposisi fisik sampah mencakup prosentase dan komponen pembentuk 

sampah yang secara fisik dapat dibedakan antara sampah organic, kertas, plastic, 

logam dan lain-lain. Komposisi sampah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk menentukan pilihan kelayakan pengelolaan sampah, khususnya daur ulang dan 

pembuatan kompos, serta kemungkinan penggunaan gas metan sebagai energy 

alternatif.Komposisi sampah yang ada di kota Malang terbagi menjadi 11 jenis 

sampah, yaitu organis, kertas dan kardus, plastic, gelas/kaca, logam, tekstil, karet, 

tulang, sampah berbahaya, inert dan residu.untuk lebih jelas dapat dilihat pada table 

berikut. 
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Tabel 3.6 

Komposisi Sampah Rumah Tangga 

Kota Malang. Tahun 2009-2013 

No Jenis 

Sampah 

Komposisi Sampah Rumah Tangga (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Organik 61.5 61.5 65.3 88.1 64.9 

2 Kertas dan 

kardus 

6.9 6.9 5.6 1.5 6.2 

3 Plastik 17.5 17.5 13.8 5.2 15.7 

4 Gelas 0.7 0.7 0.6 0.2 0.6 

5 Logam 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 

6 Tekstil 3.5 3.5 2.5 0.3 3 

7 Karet 0.8 0.8 0.9 0.1 0.7 

8 Tulang 0.2 0.2 0.6 0 0.2 

9 Sampah 

Berbahaya 

0.1 0.1 0.1 0 0.1 

10 Inert 1.2 1.2 2.1 0.9 1.2 

11 Residu 7.6 7.6 8.3 3.6 7.2 

Total 100 100 100 100 100 

 

 2.Tempat Pembuangan sementara (TPS) 

 Komposisi dan volume sampah yang dihasilkan pada suatu wilayah sangat 

erat kaitannya dengan pola pengelolaan sampah suatu kota, terutama yang terkait 

dengan perencanaan peningkatan infrastuktur persampahan dan teknologi 

pengelolaan sampah yang akan diterapkan. Gambaran pengelolaan sampah di Kota 

Malangakan dijelaskan dalam berbagai aspek pengelolaan yaitu aspek ekonomi 

pembiyaan, aspek hukum dan kelembagaan, dan aspek peran serta masyarakat. 

Pengelolaan sampah di Kota Malang saat ini dikelola oleh bidang Kebersihan pada 
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Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Berikut ini TPS-TPS yang terdapat 

di Kota Malang. 

Tabel 3.7 

Nama dan Jumlah TPS di Kota Malang 

Sumber: Seksi Pengangkutan DKP Kota Malang 

No Kecamatan TPS 

1 KLOJEN  

( 8 TPS ) 

 1. TPS Seram 

2. TPS Malabar 

3. TPS Kartini 

4. TPS RSSA 

5. TPS Rampal Celaket 

6. TPS Wahidin 

7.TPS Wilis 

8. TPS Brantas 

2 BLIMBING  

(17 TPS)  

1.TPS Teluk Etna 

2.TPS P3GT VEDC 

3.TPS Terminal Arjosari 

4.TPS Werkudono 

5.TPS Cakalang(Poliwijen) 

6. TPS Pondok Blimbing  

7. TPS Stadion Blimbing 

8.TPS Jl. Tenaga  

9.TPS Grendel  

10.TPS Pandanwangi 

11.TPS Sulfat 

12.TPS Asahan 

13.TPS Narotama  

14.TPS Ksatrian  

15.TPS Polehan 

16.TPS Kendedes 

17.TPS Karanglo Indah 

3 KEDUNGKANDANG 

(12 TPS) 

1.TPS Muhartono 

2.TPS Buring 

3.TPS KedungKandang 

4.TPS Danau Bratau 

5.TPS Kwangsan 
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6.TPS Velodrom 

7.TPS Gadang 

8.TPS Lesanpuro 

9.TPS Meyjen Sungkono 

10.TPS Arjowinangun 

11.TPS Juanda 

12.TPS Pasar Gadang 

4 SUKUN 

(16 TPS) 

1.TPS Klabang 

2.TPS Balakan Krajan 

3.TPS Manyar 

4.TPS Jorougan Gang II 

5.TPS Abdul Jalil 

6.TPS Tidar atas 

7.TPS Raya Candi Gasek 

8.TPS Terminal Mulyorejo 

9.TPS Bandulan 

10.TPS Jl. Raya langsep 

11.TPS Dieng Atas  

12.TPS Tanjung 

13.TPS Keben 

14.TPS Bentoel 

15.TPS Klayatan 

16.TPS Comboran 

5 LOWOKWARU 

(14 TPS) 

1.TPS TunggungWulung 

2.TPS Merjosari 

3.TPS Tlogomas 

4.TPS Landungsari 

5.TPS Sumbersari 

6.TPS Ketawanggede 

7.TPS Menjing 

8.TPS TanjungSekar 

9.TPS Borobudur 

10.TPS Tawangmangu 

11.TPS Tasik Madu I 

12.TPS tasik Madu II 

13.TPs JoyoGrand 

14.TPS Cianjur 

  

 Prinsip penanganan pengelolaan sampah di Kota Malang diawali dengan 

adanya timbunan sampah yang berasal dari berbagai sumber seperti perumahan, 
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pasar,sekolah, dan terminal, kemudian dikumpulkan dan ditampung di TPS, 

kemudian diangkut dan dibuang ke TPA. Sistem yang dijalankan dalam pengelolaan 

sampah masih berupa paradigma lama yaitu Kumpul, angkut dan Buang. Dimana 

masih kecil upaya mengarah ke konsep 3R (Reduce, reuse & recycle). 

 3. Sistem Pemindahan dan Pengangkutan Sampah 

 Proses pengumpulan dan pengangkutan sampah atau suatu tahapan 

memindahkan sampah hasil pengumpulan ke alat pengangkut untuk di bawa ke TPA 

(Tempat Pemerosesan Terakhir). Tipe pemindahan ditentukan oleh kapasitas, 

cakupan pelayanan, jenis pelayanan, dan jenis yang digunakan. Sebagian besar sarana 

pemindahan menggunakan container dan sisanya menggunakan jenis transferdepo. 

 Proses pengangkutan sampah tergantung dari pola jaringan jalan yang dilalui 

dan jangkauan pelayanan atau batas-batas geografis yang dapat dijangkau oleh 

armada transportasi sampah dan juga proses pengangkutan ditentukan oleh alat 

pengangkut dan sarana angkut yang digunakan. Pola pengangkutan sampah di Kota 

Malang dilakukan dengan 2 cara yaitu sistem pemindahan(transfer depo) dan 

pengangkutan dengan sistem pengosongan Container. 

1.Pemindahan dan pengangkutan Sampah dari Daerah Komersial (Pasar, 

pertokoan, hotel, restoran, bioskop dan industri) 

2.Pemindahan dan pengangkutan dari daerah fasilitas umum 

(RS,Perkantoran,Sekolah, Taman,dan Jalan) 

4. Tempat Pemerosesan Terakhir (TPA) 

 Saat ini Kota Malang mempunyai TPA yaitu TPA Supiturang yang terletak di 

Kelurahan Melyorejo. Secara Prinsip, Pengelolaan sampah pada setiap TPS adalah 



57 
 

sama, yaitu dari sumber timbunan sampah ke lokasi TPS ditangani oleh kebersihan 

dan lingkungan, Khususnya untuk permukiman/perumahan, kecuali seperti pasar dan 

industri yang langsung buang ke TPA. Terkelolanya sampah pada Tempat 

Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai prinsip-prinsip sanitasi lingkungan yang baik dengan 

menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dan Terkelolanya air limbah 

rumah tangga dan lumpur tinja secara baik dalam rangka meningkatkan kualitas 

kesehatan lingkungan. TPA (Tempat Pemerosesan Akhir) Yang mempengaruhi pola 

pengumpulan adalah jumlah penduduk, luas daerah operasi, kepadatan penduduk, 

tingkat penyebaran rumah didaerah pelayanan, kondisi fisik alam daerah pelayanan, 

seperti panjang dan lebar jalan, kondisi sarana penghubung, jalan objek pengumpulan 

dengan lokasi pemindahan, waktu ritasi oprasi. 

Prinsip penanganan sampah adalah membersihkan lingkungan dari sampah 

yang dihasilkan dan mengamankan sampah tersebut di TPA (tempat Pembungan 

Akhir) agar tidak mencemari lingkungan. Sistem pengumpulan sampah di Kita 

Malang umumnya menggunakan sistem pengumpulan individual tidak langsung, 

karena memanfaatkan gerobak berukuran 1,5 – 2 m
3  

menuju TPS ( Tempat 

Pembuangan Sementara) dan menjadi tanggung jawab masyarakat, kecuali sampah 

hasil penyapuan jalan. Pola pengumpulan dan pengangkutan dilakukan dengan 

berbagai cara, yaitu pewadahan sampah, pengumpulan sampah dan pemindahan 

sampah.  


