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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Tinjauan Umum Kondisi Kota Malang

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah 

Surabaya dan terletak ±90 km dari Surabaya. Kota Malang berdiri sejak 

tanggal 1 April  1914. Luas wilayah Kota Malang ± 110,06 km2 dengan 

ketinggian 440-667m diatas permukaan laut. Kota Malang dikelilingi oleh 3 

sungai besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Amprong dan Sungai Bango. Kota 

Malang juga dikelilingi oleh 4 gunung. Di utara terdapat Gunung Arjuno, di 

timur terdapat Gunung Semeru, di selatan terdapat Gunung Kelud dan di barat 

terdapat Gunung Kawi dan Gunung Panderman. 

Secara administratif, wilayah Kota Malang terbagi atas 5 kecamatan 

yaitu Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, 

Kecamatan Klojen dan Kecamatan Kedungkandang. Sebagai kota besar, 

Malang tidak lepas dari  permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin 

buruk kualitasnya. Kota yang  pernah dianggap mempunyai tata kota yang 

terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda  ini, kini banyak dikeluhkan 

warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas,  suhu udara yang 

mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi  pedagang kaki 

lima yang memenuhi jalan-jalan protokol. 
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B. Kondisi Geografis 

Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara 07°46'48" - 

08°46'42" Lintang  Selatan dan 112°31'42" - 112°48'48" Bujur Timur, dengan 

luas wilayah 110,06 km2 dengan  batas  wilayah  sebagai berikut : 

 Sebelah Utara : Kec. Singosari dan  Kec. Karangploso Kab. Malang 

 Sebelah  Timur: Kec. Pakis  dan  Kec. Tumpang Kab Malang 

 Sebelah  Selatan:  Kec. Tajinan  dan Kec. Pakisaji Kab. Malang 

 Sebelah  Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab Malang. 

Gambar 1. Peta administratif Kota Malang
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    Tabel 1. Luas Wilayah menurut Kecamatan diKota Malang 2015 

Kecamatan Luas (Km) Persentase (%) 

Kedungkandang 39,89 Km 36,24 

Sukun 20,97 Km 19,05 

Klojen 8,83 Km 8,02 

Blimbing 17,77 Km 16,15 

Lowokwaru 22,60 Km 20,53 

Kota Malang 110,06 Km 100,00 

    Sumber:  Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang 

Dari tabel diatas menunjukkan sebaran luas wilayah per kecamatan yang 

ada di Kota Malang. Kedungkandang merupakan kecamatan dengan wialayah 

terluas sedangkan kecamatan Klojen mempunyai luas wilayah yang terkecil 

dibandingkan dengan 4 kecamatan lainnya. 

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2014 tercatat rata-rata suhu 

udara berkisar antara  22,0◦C sampai 24,8◦C. Sedangkan suhu maksimum 

mencapai 31,4◦C dan suhu minimum 17,2◦C. Rata-rata Kelembaban udara 

berkisar 66%-83%, dengan kelembaban maksimum 98% dan minimum 

mencapai 19%. Seperti  umumnya  daerah lain di Indonesia, Kota Malang 

mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau.  

Dengan rata-rata suhu berkisar dibawah 30”C, Kota Malang sejatinya 

merupakan kota terbesar penyumbang subsektor hasil pertanian. Akan tetapi 

Kota Malang lebih memprioritaskan pembangunan di sektor Riil terutama 

disektor industri, perdagangan dan jasa-jasa, sedangkan sektor pertanian 

cenderung tergeser oleh sektor-sektor tersebut. 
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      Tabel 2.  Luas lahan sawah dikota Malang 

Tahun Luas Lahan (Ha) 

2012 1.282 

2013 1231,5 

2014 1214 

      Sumber: Dinas Pertanian Kota Malang 

Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan 

yang relatif tinggi selama  tahun 2015 terjadi diawal dan penghujung tahun. 

Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember  yaitu mencapai 533 mm3, 

yang terjadi selama 18 hari. Sedangkan curah hujan tertinggi selanjutnya 

terjadi pada bulan Maret yang mencatat angka 495 mm3 dengan jumlah hari 

hujan sejumlah 20 hari. Adapun  pada  periode bulan Juli hingga Oktober tidak 

terjadi hujan sama sekali. 

C. Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk di Kota Malang berdasar atas data registrasi penduduk 

yang dikoordinasi oleh Biro Pusat Statistik Kota Malang tahun 2014 dalam 

Kota Malang Dalam Angka Tahun 2014 adalah sebesar 820.243 jiwa, dengan 

perbandingan jumlah penduduk berkelamin pria sebesar 404.553 jiwa dan 

wanita sebesar 415.690 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk 

Kota Malang sebesar 97,32, ini artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan 

terdapat 97 penduduk laki-laki. 

Persebaran penduduk pada tiap wilayah adminsitratif Kecamatan di Kota 

Malang dapat diketahui bahwa Kecamatan Lowokwaru memiliki kontribusi 

terbesar yaitu 186.013 jiwa, kemudian disusul oleh Kecamatan Sukun sebesar 
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181.513 jiwa, Kecamatan Kedungkandang sebesar 174.477 jiwa, Kecamatan 

Blimbing sebesar 172.333 jiwa. Sementara jumlah penduduk terkecil terdapat 

di Kecamatan Klojen yaitu sebesar 105.907 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada beberapa tabel dibawah ini yang menjelaskan terkait demografis 

Kota Malang. 

      Tabel  3.  Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Malang Tahun 2014 

No Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

(Km) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

1 Kedungkandang 39,89 174477 4374 

2 Sukun 20,97 181513 8656 

3 Klojen 8,83 105907 11994 

4 Blimbing 17,77 172333 9698 

5 Lowokwaru 22,6 186013 8231 

Total 110,06 820243 8590 

      Sumber : Kota Malang dalam Angka Tahun 2014 

Berdasarkan data di atas untuk tingkat kepadatan penduduk di Kota 

Malang, tingkat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Klojen dengan 

tingkat kepadatan mencapai 11.994 Jiwa/km2 dan kepadatan penduduk 

terendah berada di Kecamatan Kedungkandang yang mencapai 4374 jiwa/ km2  

 

 Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Malang 
Tahun 2014 

No Kecamatan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 Kedungkandang 86849 87628 174477 

2 Sukun 90217 91296 181513 

3 Klojen 50451 55456 105907 
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4 Blimbing 85420 86913 172333 

5 Lowokwaru 91616 94397 186013 

Total 404553 415690 820243 

            Sumber : Kota Malang dalam Angka Tahun 2014 

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, jumlah penduduk di Kota Malang 

terbagi atas jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 404.553 jiwa 

dan perempuan sebesar 415.690 jiwa. Berdasarkan pada data di atas jumlah 

penduduk berjenis kelamin perempuan mendominasi jumlah penduduk yang 

terdapat di Kota Malang. Kecamatan Lowokwaru menjadi kecamatan dengan 

jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan terbanyak, sedangkan 

Kecamatan Klojen merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk 

perempuan paling sedikit. 

 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Malang Tahun 

2014 

No 
Kelompok 

Umur 

Kecamatan 
Jumlah 

Kedungkandang Sukun Klojen Blimbing Lowokwaru 

1 0-4 14998 14425 6564 13685 11679 61351 

2 5-9 15523 14510 6763 13980 11636 62412 

3 10-14 14845 14202 6724 13439 11195 60405 

4 15-19 15096 15814 10895 14415 23080 79300 

5 20-24 15535 18361 13058 14756 36065 97775 

Sumber : Kota Malang dalam Angka Tahun 2014 
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Berdasarkan data di atas jumlah kelompok umur dominan yaitu 

kelompok umur 20-24 tahun sejumlah 97.775 jiwa. Kelompok umur ini 

termasuk dalam golongan umur produktif. Mayoritas penduduk Kota Malang 

berumur 20 – 24 Tahun. Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit yaitu 

10 – 14 Tahun.  

D. Kondisi agama 

Agama merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat 

yang mempercayai adanya dan keesaan tuhan. Agama yang diakui di Indonesia 

secara umum terbagi menjadi enam macam agama, terdiri dari Islam, Kristen 

protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan konghucu.  

Di kota Malang sendiri pemeluk agama dari keenam aliran tersebut 

mayoritas didominasi oleh pemeluk agama islama, seperti yang ditunjukkan 

pada table berikut ini.  

Tabel 6. Jumlah penduduk dan Agama yang dianut di Kota Malang, 2015 

Agama Penduduk tahun 2015 (jiwa) 
Islam 709.938 

Kristen Protestan 52.050 

Kristen Katolik 41.779 

Hindu 7.473 

Budha 7.156 

Lainnya 199 

Jumlah 818.595 

      Sumber: Kementerian Agama Kota Malang 2015 

Tabel tersebut menunjukkan sebaran penduduk kota Malang menurut 

agama yang dianutnya. Sebagian besar penduduk Kota Malang 
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beragama/berkeyakinan Islam yang juga mayoritas penduduk di Indonesia 

yang berjumlah 709.938 jiwa. Terbanyak kedua yaitu Kristen protestan dan 

berturut turut diikuti oleh agama Hindu, Budha, dan lainnya. 

E. Kondisi Ekonomi 

Salah satu pilar utama penopang Ekonomi Kota Malang adalah 

sektor/kategori perdagangan. Oleh karenanya tentu fasilitas berupa sarana dan 

prasarana sektor ini perlu mendapat perhatian serius.  Jumlah pasar di Kota 

Malang pada tahun 2015 tercatat sejumlah 28 pasar yang Sebagian besar masih 

merupakan pasar kelas I.  

Kecamatan Klojen unggul dalam jumlah pasar yang dimiliki dengan 50 

persen jumlah pasar. Termasuk jumlah usaha dan pedagang nya yang 

mengukuhkannya sebagai pusat ekonomi di Kota Malang. Salah satu Kegiatan 

lembaga Keuangan lainnya yang ada di Kota Malang adalah koperasi. Jumlah 

koperasi yang ada di Kota Malang sebanyak 775 unit dengan jumlah anggota 

koperasi adalah 94.665 orang. 

Tabel  7. Jumlah pasar menurut kelas dan kecamatan di Kota Malang 
2015 

Kecamatan Kelas 

 I II III IV V 

Kedungkandang 1 2 3   

Sukun 2 1   1 

Klojen 6 4 1 3  

Blimbing 2     

Lowokwaru 2     

Jumlah 13 7 4 3 1 
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Sumber:Dinas Perdagangan  Kota Malang. Catatan : Penentuan Kelas 
berdasarkan Peraturan Walikota No 23/2005, a.l : lokasi, sarana 
prasarana ,Nilai Jual Obyek Pajak, Jumlah Pedagang, Komoditas dan 
potensi pedagang 

Klasifikasi pasar di Kota Malang didasarkan atas letak pasar, nilai jual 

obyek pajak, jumlah pedagang, komuditas pedagang, dan potensi pedagang. 

Berdasarkan hal tersebut maka Kota Malang memiliki pasar dengan beberapa 

kelas dan kriteria sebagai berikut: 

1) Pasar Kelas I adalah pasar yang restribusinya menyumbang/mendukung 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi. 

2) Pasar Kelas II adalah pasar yang restribusinya menyumbang/mendukung 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup/sedang. 

3) Pasar Kelas III adalah pasar yang restribusinya menyumbang/mendukung 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup rendah. 

4) Pasar Kelas IV adalah pasar yang restribusinya menyumbang/mendukung 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat rendah. 

5) Pasar Kelas V adalah pasar yang restribusinya menyumbang/mendukung 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat isidentil.  

Untuk mendukung keberlanjutan perekonomian masyarakat Kota 

Malang, maka bermunculan koperasi yang tersebar di lima kecamatan yang ada 

di Kota Malang. Dilihat dari Pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota 

masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang 

menyebabkan dinyatakannya koperasi sebagai bangunan perusahaan yang 

sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan 

koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip 
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keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan 

usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi. 

Jumlah koperasi yang ada di kota malang ditunjukkan sebagaimana table 

berikut. 

Tabel 8.  Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Malang 2015 

Kecamatan KUD KPRI KOPKAR KSU KSP KOPWAN Lainnya Jumlah 

Kedungkandang 1 14 4 6 5 13 63 101 
Sukun  13 9 53 6 11 16 102 
Klojen  36 41 80 17 14 44 215 
Blimbing 1 14 21 91 16 12 44 183 
Lowokwaru 2 16 12 56 7 14 74 174 
Kota Malang 4 93 87 286 51 64 241 775 

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang 

Keberadaan koperasi yang ada di Kota Malang memungkinkan 

masyarakat terutama masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro mendapat dana 

talangan dari adanya koperasi tersebut. Karena tidak dapat dapat dipungkiri 

bahwa ciri utama perekonomian Indonesia bisa dilihat dari berkembang atau 

tidaknya system koperasi yang ada. Dengan total 775 koperasi yang terdaftar di 

Dinas Koperasi dan UKM kota Malang diharapkan masyarakat memanfaatkan 

keberadaan koperasi ini sehingga keberlanjutan perekonomia di Kota Malang 

dapat terus tumbuh dan berkembang. 

F. Kondisi Pemerintahan 

Kota  Malang terdiri dari lima kecamatan yang ada terbagi atas 57 

kelurahan. Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan kelurahan dalam 

membangun wilayahnya tercatat seluruh kelurahan masuk kedalam kategori 

kelurahan Swasembada. Artinya seluruh kelurahan yang ada Telah mampu 
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menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri. Dalam 

menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan 

abdi masyarakat mempunyai peran yang penting menyelenggarakan berbagai  

tugas baik itu tugas-tugas umum pemerintahan, tugas pembangunan maupun 

dalam tugas dalam pelayanan kepada masyarakat (publik).  

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Tercatat 

9.657 Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah Pemerintahan Kota Malang 

Pelayanan terhadap masyarakat Yang dapat diberikan oleh para aparatur 

pemerintah antara lain penerbitan akte kelahiran, kematian, perkawinan, 

perceraian dan pengangkatan anak. Selain itu juga diterbitkan berbagai 

sertifikat hak atas tanah. Pemerintah Kota Malang selalu berusaha 

meningkatkan kemampuan aparaturnya baik melalui pendidikan formal 

maupun informal. Berikut akan ditampilkan komposisi PNS yang ada di Kota 

Malang dilihat dari per kecamatan. 

Tabel 9. Jumlah PNS menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota   
Malang 2015 

Kecamatan Jenis Kelamin 

Laki laki Perempuan Jumlah 

Kedungkandang 666 394 1060 

Sukun 1146 161 1307 

Klojen 573 316 889 

Blimbing 616 675 1291 

Lowokwaru 1823 3287 5110 

Kota Malang 4824 4833 9657 

       Sumber: Badan Kepegawaian daerah Kota Malang 
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Komposisi PNS terbanyak ada di kecamatan Lowokwaru dengan total 

5110 PNS, hal ini dikarenakan secara administrative, kecamatan Lowokwaru 

merupakan kecamatan terbesar diantara ke empat kecamatan lainnya walaupun 

secara wilayah, kecamatan kedungkandang adalah kecamatan terbesar yang 

ada di Kota Malang. 

G. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Malang 

Kedudukan Dinas Perdagangan merupakan pelaksana otonomi daerah di 

bidang perdagangan dengan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

1) Visi dan Misi 

Dinas Perdagangan yang merupakan salah satu pelaku pembangunan 

perdagangan di daerah merumuskan Visi sebagai berikut : “Terwujudnya 

Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing 

Ekonomi, Mendorong Tumbuh Suburnya Ekonomi Yang Berciri 

Kerakyatan Sebagai Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”, 

“Terwujudnya Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Ekonomi 

Kerakyatan dan Tumbuhnya Daya Saing Ekonomi Yang Berkeadilan.” 

Misi untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman 

terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas yang berperan sebagai regulator dan 

fasilitator dalam pembangunan perdagangan yang transparan dan akuntabel 

dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, maka Misi Dinas 

Perdagangan adalah : Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan dan 
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Ekonomi Kreatif melalui Fasilitasi Promosi dan Perbaikan Iklim Usaha 

Perdagangan, Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok dan Penguatan Jaringan 

Distribusi, Meningkatkan Perlindungan Konsumen, Mewujudkan Reformasi 

Birokrasi dan Pengembangan tata Kelola Perdagangan Kota Malang.  

2) Tugas dan Fungsi  

a. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan usaha perdagangan 

b. penyelenggaraan upaya perlindungan konsumen 

c. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian pelaksanaan 

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

d. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perdagangan 

f. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah 

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan 

konsumen 

i. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis 

perlindungan konsumen 

j. Penataan, pembinaan, dan pengawasan pedagang kaki lima (PKL); 

k. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar 
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H. Gambaran Umum Pasar Blimbing Kota Malang 

Pasar Blimbing merupakan salah satu pasar tradisional yang terdapat 

dikecamatan Blimbing, Kota Malang. Pasar Blimbing cukup ramai dan padat, 

terutama di pagi hari. Pembeli dan pedagang kebanyakan berasal dari 

kecamatan Blimbing dan sekitarnya. Transaksi d pasar Blimbing berlangsung 

dari pagi hari sampai siang hari. Pasar Blimbing berdiri sejak tahun 1970 dan 

memiliki luas area sekitar 2000 meter2. Pasar ini terletak di dekat pusat 

pemukiman warga Blimbing tepatnya di JL. Borobudur, Kec. Blimbing, Kab. 

Malang. Pasar Blimbing ini memiliki struktur pengurus pasar yang dikepalai 

oleh Bapak Tumirin, selaku Kepala Pasar. Pasar Blimbing ini juga cukup 

memudahkan warga sekitar untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang 

tentunya dengan harga yang miring. Keberadaan pasar Blimbing turut berperan 

penting dalam menunjang pendapatan daerah, khsusnya kecamatan Blimbing. 

Hal ini ditunjang dengan keberadaan beberapa ruko di sekitarnya yang juga 

menyediakan aneka macam kebutuhan, mulai dari alat elektronik hingga 

kebutuhan pokok. Sarana dan prasarana pasar juga cukup lengkap,antara lain 

kantor,musolla,gerobak sampah,alat pemadam kebakaran,dan lain-lain. Selain 

itu,sarana transportasi juga sangat memudahkan pembeli dan pedagang untuk 

menuju pasar. 

Verifikasi data pada tahun 2011 menyatakan bahwa jumlah pedagang 

adalah 2.250 orang yang kesemuanya dibagi dalam bedak/kios dan juga 

los/emper. Jumlah ini tidak dapat mengalami penambahan dan pengurangan. 

Produk yang diperjualbelikan di Pasar Blimbing sangat lengkap, yakni dari 

kebutuhan hidup sehari-hari seperti sembako, prancangan, tekstil, toko emas, 
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sayur, buah, oleh-oleh khas Kota Malang, ikan, daging, jamu, gerabah, 

elektronik, kaset CD, bunga untuk takziyah, dan sebagainya. Namun untuk 

pemetaan berdasarkan produk yang diperdagangkan masih belum ada sehingga 

seluruh jenis produk bercampur. Hal ini masih memerlukan sosialisasi dan 

musyawarah lagi mengingat kondisi Pasar Blimbing yang saat ini juga masih 

dalam tahap negosiasi untuk proses revitalisasi dan pembangunan pasar semi 

modern. 

Dalam masalah kebersihan kesadaran pedagang untuk ikut serta menjaga 

kebersihan lingkungan pasar cukup tinggi meskipun masih ada beberapa 

pedagang yang kurang menyadari tentang kebersihan kawasan pasar. 

Sedangkan konsep yang dijalankan dalam menjaga kemanan di pasar ini adalah 

“dari pedagang untuk pedagang”. Maksudnya adalah sistem keamanan yang 

dijalankan di pasar ini adalah berasal dari koordinator pedagang bekerja sama 

dengan pedagang lainnya untuk menjaga sekitar kawasan pasar. Jam buka 

Pasar Blimbing adalah 1x24 jam, jam buka tersebut terbagi menjadi tiga shift, 

yakni pagi, sore dan malam (bagian belakang yang buka). Hal ini 

menyebabkan keadaan keamanan pasar menjadi rawan.  

Pasar blimbing saat ini sedang mengalami tahap negosiasi untuk 

pembangunan dan revitalisasi. Pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo 

sejak adanya studi kelayakan pada tahun 2005 menarik investasi senilai 290 

milyar rupiah untuk Pasar Blimbing dan 190 milyar untuk Pasar Dinoyo. 

Kondisi Pasar Blimbing dari fasilitas lapak kurang memenuhi syarat dan 

sebanding dengan jumlah pedagang dan kondisi lingkungan yang kurang sehat 

untuk bisa disebut pasar sehat sehingga sangat mengganggu kenyamanan orang 
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berbelanja. Pembangunan Pasar Blimbing dan Dinoyo sebagai perwujudan 

pasar percontohan (penataan lapak, kualitas bangunan, lingkungan yang bersih 

dan sehat) dan mengkombinasikan pasar modern dengan pasar tradisional di 

mana nantinya akan berdampingan antara pusat bisnis dengan pasar tradisional 

yang tidak saling mengeksekusi namun saling melengkapi dengan pangsa pasar 

berbeda karena bidang usaha yang juga berbeda. 

Masalah yang sangat krusial yang dirasakan oleh pedagang di Pasar 

Blimbing saat ini adalah keadaan pasar yang sepi. Akan dilaksanakannya 

pembangunan pasar dan relokasi pasar diakui menjadi alasan yang membuat 

para konsumen menjadi enggan untuk datang ke pasar karena khawatir bahwa 

pedagang sudah tidak ada di pasar tersebut. Semakin menjamurnya pasar 

modern di Kota Malang dapat mengganggu pasar tradisional. Sepinya keadaan 

pasarblimbing saat ini, dimungkinkan juga karena keberadaan pasar modern 

yang semakin menjamur di sekitar Pasar Blimbing. 

Selain Pasar Blimbing, di Kecamatan Blimbing terdapat satu pasar lagi 

yaitu Pasar Bunulrejo yang terletak di Jalan Hamid Rusdi Kelurahan Bunulrejo 

Kecamatan Blimbing. Kedua pasar tersebut menopang keberlanjutan 

perekonomian yang ada di Kecamatan Blimbing.  Berikut akan ditampilkan 

jenis tempat usaha dan jumlah pedagang yang ada di dua pasar di kecamatan 

Blimbing tahun 2015.  
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Tabel 10. Jenis tempat usaha dan jumlah pedagang yang ada di dua pasar di 
Kecamatan Blimbing tahun 2015 

Pasar Bedak Los/Emper PKL Jumlah Total 

Unit Pedagang Unit Pedagang Pedagang Unit Pedagang 

Blimbing 116 103 2.134 1.804 - 2.250 1.907 

Bunulrejo 102 49 330 223 21 432 272 

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Malang 

Kedua pasar yang termasuk dalam kategori pasar kelas I ini merupakan 

potret perekonomian yang ada di Kecamatan Blimbing. Terlebih Pasar 

Blimbing yang merupakan salah satu dari tiga pasar utama yang menopang 

kegiatan perekonomian Kota Malang pada umumnya disamping Pasar Besar 

dan Pasar Gadang. 




