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BAB IV 

‘BEAUTIFUL MALANG’ DAN MASYARAKAT KOTA MALANG 

Bab ini menyajikan uraian yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu city 

brand ‘Beautiful Malang’ dan masyarakat kota Malang secara umum, khususnya 

warga RT01/RW11, Kel. Kasin, Kec. Klojen yang menjadi responden dari 

penelitian ini. ‘Beautiful Malang’ telah menjadi city brand sejak tahun 2015 dan 

telah menjadi salah satu cara komunikasi pemasaran pariwisata kota Malang. City 

brand ini tidak saja menjadikan Kota Malang sebagai destinasi pariwisata, tetapi 

juga sebagai Investasi sehingga berdampak baik pada perkembangan kota serta 

kesejahteraan orang yang tinggal di dalamnya. Hingga saat ini, ‘Beautiful Malang’ 

masih bisa dilihat di beberapa sudut kota Malang namun, hanya sebatas logo dan 

slogan saja. Ada beberapa event tahunan yang masih dilakukan hingga kini untuk 

terus mempromosikan ‘city brand’ tersebut. Beberapa kegiatan branding nampak 

terus dilakukan dengan kreatif dengan membuat kampung-kampung tematik pada 

tiap-tiap kecamatan kota Malang.  

Pada bab ini, peneliti juga membahas secara singkat profil masyarakat Kota 

Malang khususnya warga RT01/RW11, Kel. Kasin, Kec. Klojen yang menjadi 

responden dalam penelitian ini. Warga RT01/RW11, Kel. Kasin, Kec. Klojen 

merupakan masyarakat urban yang memiliki karakter yang cukup berbeda dengan 

masyarakat urban di kota Malang lainnya. Karakter masyarakat RT 01/RW 11 yang 

terkenal dengan keanekaragamannya dilandasi dari asal daerah yang berbeda-beda 

dan cukup dikenal diseluruh masyarakat Kota Malang lainnya. 
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A. Kota Malang 

1. Profil Kota Malang 

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

Indonesia, kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan kota terbesar 

ke-12 di Indonesia. Kota ini didirikan pada masa Kerajaan Kanjuruhan dan terletak 

di dataran tinggi seluas 145,28𝑘𝑚2 yang terletak ditengah-tengah Kabupaten 

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

merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya. 

Kota Malang dikenal baik karena dijuluki sebagai kota pendidikan. Kota ini 

memiliki berbagai perguruan tinggi terbaik seperti Universitas Muhammadiyah 

Malang, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang. Selain itu, kota ini 

merupakan kota pariwisata karena alamnya yang menawan yang dikelilingi oleh 

pegunungan yang menjadikan kota ini memiliki udara yang sejuk. Malang pun 

terkenal sebagai kota bunga karena banyaknya bunga yang menghiasi kota. Kota 

Malang juga merupakan kota seni karena banyaknya kesenian khas dari kota ini, 

mulai dari tarian hingga pertunjukan. 

2. Geografis dan Adminitratif Kota Malang 

Secara Geografis Kota Malang memiliki luas sebesar 145,28𝑘𝑚2 dimana 

pada bagian utara kota Malang berbatasan langsung dengan Kecamatan Karanglo, 

Kabupaten Malang. Pada bagian barat Kota Malang berbatasan langsung dengan 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Sedangkan dibagian timur Kota Malang 

berbatasan dengan kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Wilayah selatan 

Kota Malang berbatasan langsung dengan kecamatan Kobonagung, kabupaten 
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Malang. Secara administratif wilayah Kota Malang dibagi menjadi lima kecamatan, 

diantaranya kecamatan klojen, sukun, kedungkandang, blimbing, dan lowokwaru. 

Lima kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi 57 kelurahan. Kecamatan Klojen, 

Blimbing, dan Sukun memiliki 11 kelurahan, sedangkan Kedungkandang dan 

Lowokwaru memiliki 12 kelurahan. Kode pos kota pun dimulai dari 65111—

65149. 

3. Demografis 

Secara demografis jumlah penduduk Kota Malang adalah 894.782 jiwa pada 

Januari 2017, dengan penduduk laki-laki sejumlah 446.561 jiwa dan penduduk 

perempuan sebanyak 448.281 jiwa. (Sumber: dispendukcapil.malangkota.go.id). 

Luas Kota Malang yang mencapai 145,28 km2, memiliki kepadatan penduduk Kota 

Malang mencapai 6.200 jiwa/km2. Jumlah kepadatan penduduk seperti itu 

menjadikan Kota Malang merupakan kota terbesar ke-21 di Indonesia dan 

merupakan kota ke-18 terpadat se-Indonesia. 

Sebagian besar penduduk Kota Malang berasal dari suku Jawa, namun, jika 

dibanding dengan masyarakat Jawa pada umumnya, suku Jawa di Kota Malang 

memiliki temperamen yang sedikit lebih keras dan egalitar. Salah satu 

penyebabnya adalah tipologi arek Malang terinspirasi oleh Ken Arok yang 

diceritakan sebagai raja yang tegas dan lugas meskipun lebih mengarah keras. 

Terdapat pula sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, Tionghoa, dan 

suku lainnya. Sebagai kota pendidikan, Kota Malang juga menjadi tempat tinggal 

mahasiswa dari berbagai daerah seluruh Indonesia, bahkan diantara mereka juga 

membentuk wadah komunitas tersendiri. 
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Agama mayoritas di Kota Malang adalah Islam, diikuti dengan Kristen 

Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Bangunan tempat 

ibadah banyak yang telah berdiri semenjak zaman dahulu antara lain Masjid Agung 

Jami' Kota Malang, Gereja Hati Kudus Yesus, Katedral Ijen (Santa Perawan Maria 

dari Gunung Karmel), Klenteng Eng An Kiong di Kotalama, dan sebuah pura di 

Puncak Buring. Meskipun agama mayoritasnya adalah Islam, Kota Malang menjadi 

salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk Kristen terbesar di Jawa Timur. 

Kota Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan karena Malang 

memiliki banyak pesantren, yang terkenal ialah Pondok Pesantren Al Hikam 

pimpinan KH. Hasyim Muzadi. Ada pula pusat pendidikan Kristen berupa Seminari 

Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara, salah satunya adalah Seminari 

Alkitab Asia Tenggara yang berdiri di Kota Malang pada 1954. 

Kota Malang dikenal sebagai kota yang toleransi antar umat beragamanya 

tinggi. Di kota ini, keberagaman agama dan kepercayaan dimanfaatkan dengan 

dijadikan komoditas politik. (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang) 

Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi di Kota Malang, seperti Indonesia. 

Namun, bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timur merupakan bahasa sehari-hari 

masyarakat Malang. Kalangan minoritas suku Madura menuturkan bahasa Madura. 

Malang dikenal memiliki dialek khas yang disebut boso Walikan (osob Kiwalan), 

yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, misalnya Malang menjadi Ngalam, 

bakso menjadi oskab, dan makan menjadi nakam. Gaya bahasa masyarakat Malang 

terkenal egaliter dan blak-blakan yang menunjukkan sikap masyarakatnya yang 

tegas, lugas, dan tidak mengenal basa-basi. Menurut masyarakat, awal adanya 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang
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bahasa khas ini adalah para pejuang yang tidak ingin perbincangannya dimengerti 

oleh penjajah, dan sampai saat ini masih banyak dalam komunitas keluarga 

menggunakan bahasa ini dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Pariwisata Kota Malang 

Kota Malang dikenal memiliki banyak sekali kampung tematik yang 

bernuansa pedesaan dengan memiliki ciri khas tersendiri, diantaranya yang paling 

terkenal dan suksus adalah Kampung Wisata Jodipan (Kampung Warna-Warni). 

Kampung Warna-Warni ini awalnya merupakan kampung yang kumuh dan kotor. 

Ide untuk merubah kampung kumuh menjadi kampung tematik ini berasal dari 

sekumpulan mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM). Kampung Warna-Warni merupakan kampung tematik pertama di 

Indonesia yang menjadi salah satu destinasi favorit di Kota Malang. Selain itu, ada 

juga Kampung Tridi yang terletak di seberang Kampung Warna-Warni yang 

terkenal akan karya para seniman, yaitu seni mural yang terdapat pada dinding-

dinding perumahan. Kedua kampung tersebut terhubung dengan sebuah jembatan 

kaca yang mampu membuat para wisatawan selalu ingin mengabadikan momen 

ketika berlibur ke tempat tersebut. 

Gambar 4.1 

Kampung Warna Warni 
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Selain itu, ada juga kampung wisata di Kota Malang yang terkenal akan 

keramahan lingkungannya dan kehijauannya. Diantaranya adalah Kampung 

Glintung Go Green (3G) dan Kampung Bamboo Mewek. Keramahan lingkungan 

di Kampung 3G dapat dilihat dari penuhnya kampung oleh tanaman. Kampung 3G 

pun merupakan kampung konservasi air pertama di Indonesia. Sedangkan, 

Kampung Bamboo Mewek dianggap ramah lingkungan karena penuh dengan 

pohon dan bambu serta merupakan kampung konservasi. 

Sebagai kota berbudaya, Kota Malang juga memiliki kampung-kampung 

budaya, Kampung Budaya Polowijen adalah salah satunya. Kampung ini dianggap 

sebagai kampung budaya karena menyimpan dan menampilkan berbagai situs 

warisan budaya seperti topeng malangan, makam Mbah Reni (pembuat topeng 

malangan pertama), dan Sumur Windu (tempat pemandian Ken Dedes di zaman 

dahulu). Kampung ini juga memiliki perpustakaan yang cukup unik yaitu terletak 

pada sebuah gazebo dengan hiasan-hiasan topeng malangan disetiap sudutnya. 

Selain kampung tersebut, ada juga Kampung Topeng Malangan. Sesuai namanya, 

mulai dari gerbang menuju kawasan tersebut, pengunjung kammpung ini akan 

disambut ratusan topeng kahs Malang dengan aneka warna dan berbagai karakter 

seperti dalam kisah-kisah panji. Kampung ini juga sangat rekomendasi untuk para 

wisatawan yang ingin mengenal sedikit lebih dalam tentang budaya Malang, dan 

juga sangat cocok untuk yang suka berfoto. 

Wisata lain yang ada di Kota Malang adalah hutan kota dan juga taman-taman 

kota. Kota yang kian ramai dan berpolusi ini mampu memberikan keseimbangan 

udara dan suhu saat pemerintah Kota Malang mampu merevitalisasi dan 



 
 

51 
 

membangun taman kota. Hingga penelitian ini disusun, tercatat peneliti menghitung 

jumlah taman dan hutan Kota Malang kini sebanyak sepuluh taman. Tempat wisata 

murah meriah ini dibangun dengan konsep yang sangat kreatif dan modern, seperti 

Alun-Alun Kota Malang terdapat air mancur menari dengan hiasan malam lampu 

warna-warni yang mampu membuat pengunjung merasa puas saat datang ke taman 

tersebut. Tidak hanya sekedar taman biasa, alun-alun Kota Malang juga terdapat 

fasilitas anak muda seperti arena skateboard dan BMX yang menjadikan taman ini 

sangat digemari oleh semua kalangan.  

Tidak berhenti pada satu taman saja, taman-taman lainnya juga memiliki ciri 

khas tersendiri dengan ornamen modern seperti yang ada pada taman Slamet. 

Taman yang berada didekat kawasan olahraga Gajayana Malang ini mampu 

menjadi langganan wisata karena memiliki spot foto yang cukup menarik dan unik. 

Selain mampu menjadi tempat berfoto, taman ini juga sangat nyaman apabila ingin 

bersantai bersama keluarga dan kerabat. Lain pula dengan taman singa merjosari 

yang memiliki lintasan jogging dan juga alat olahraga lainnya yang mampu 

memberikan kebugaran dan kesehatan pada tubuh seseorang. Gazebo dan sepeda 

angin juga terdapat ditaman ini, sehingga mampu membuat para pengunjung 

merasakan kenyamanan dan keamanan. 

Selain taman-taman diatas masih banyak lagi taman-taman di Kota Malang 

yang tidak kalah bagusnya dengan menyajikan ciri khas dan keunikan taman 

seperti, taman pintar trunojoyo, taman kunang-kunang, taman terompet, taman tugu 

Kota Malang, taman merbabu, dan juga taman Idjen Boulevard. Karena begitu 

banyaknya taman yang ada mampu membuat Kota Malang terlihat bersih dan asri. 
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Hasilnya pemerintah Kota Malamg mendapatkan banyak penghargaan dari Menteri 

Lingkungan Hidup seperti Adipura kategori kora besar, Adipura Kirana, Adipura 

Kencana, penghargaan Kota Sehat Swasti Saba, empat penghargaan Adiwiyata, dan 

piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas Rekor Pemrakarsa 

dan Penyelenggara MoU dengan Perguruan Tinggi terbanyak yaitu sebanyak 32 PT 

di tahun 2014 ini merupakan suatu bukti nyata pengakuan pemerintah pusat atas 

keberhasilan Kota Malang dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan perkotaan 

yang bersih, nyaman, aman, dan sehat. (malangkota.go.id) 

Potensi-potensi wisata Kota Malang sebenarnya sangat banyak dan kurang di 

eksplor oleh masyarakatnya sendiri, sehingga dibutuhkan sebuah medium yang 

membantu masyarakat setempat dan masyarakat diluar Kota Malang untuk melihat 

Kota Malang lebih luas bukan hanya sebagai kota pendidikan yang elegan, ataupun 

Malang kota seribu ruko. Melainkan mampu merepresentasikan potensi unik Kota 

Malang yang cukup beragam, unik, dan berkarakter. Maka, “Beautiful Malang” 

hadir sebagai salah satu cara untuk mempromosikan kota ternyaman dan teramah 

di Indonesia ini. 

 

B. Kelurahan Kasin 

1. Kondisi Geografi 

Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang merupakan salah satu 

kelurahan diantara 11 kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan 

Klojen yang secara geografis terletak di kawasan pusat kota Malang. Hal ini dapat 

dilihat dari orbitasi atau jarak yang tidak begitu jauh antara Pusat Pemerintahan 
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Kelurahan Kasin dengan Pusat Pemerintahan Kota Malang yaitu pada kisaran 1,2 

Km dengan batas administratif yaitu : 

 

Sebelah Barat   : Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun 

Sebelah Utara   : Kelurahan Kauman dan Kelurahan Sukoharjo   Kecamatan Klojen 

Sebelah Timur   : Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen 

Sebelah Selatan : Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun 

  Secara Administratif Kelurahan Kasin Terbagi dalam 11 (sebelas) RW dan 

96 (sembilan puluh enam) RT, dimana terdapat sebagaian wilayah administratif 

yaitu RW 07, RW 03, RW 02 dan sebagaian kecil RW 01 berada di bantaran sungai 

besar yaitu Sungai Brantas yang tentunya sangat rawan terhadap bencana alam baik 

banjir ataupun longsor dan khususnya di wilayah RW 03 masyarakatnya sebagaian 

besar bertempat tinggal di bantaran sungai dengan pola kehidupan yang sederhana, 

tidak di dukung dengan tingkat pendidikan yang memadai dan minimnya 

ketrampilan yang dimiliki sehingga di wilayah ini banyak terdapat warga yang 

masuk dalam katagori pra sejahtera. 

2.  Kondisi Demografi dan Perkembangan Penduduk 

Konsekuensi sebuah wilayah yang berada pada pusat perkotaan atau di 

wilayah kota tentu berdampak pada aspek demografi masyarakatnya dimana di 

Kelurahan Kasin dari wilayah seluas 132.200 m2 dengan penduduk yang sangat 

padat yaitu penduduk Kelurahan Kasin berjumlah 15.780  jiwa dengan komposisi 

penduduk laki-laki sebanyak   7.515 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak  8.265 

jiwa. 
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Kelurahan Kasin banyak dihuni oleh masyarakat urban sehingga dari sisi 

etnis lebih variatif yaitu dari etnis Jawa, keturunan Arab, keturunan Cina dan 

Madura dengan jumlah yang tidak jauh berbeda. Tentunya dengan banyaknya etnis 

dari masyarakat Kelurahan Kasin ini dan membawa budaya masing-masing yang 

banyak perbedaan sehingga ini membawa permaslahan tersendiri dalam kehidupan 

sosial kemasyarakatan. Seiring berjalannya waktu dan didukung sudah cukup 

lamanya masyarakat ini berdomisili di wilayah Kelurahan Kasin kondisi ini 

mengalami pergeseran karena adanya transformasi perilaku/budaya yang sejalan 

dengan budaya masyarakat pribumi sehingga situasi yang kondusif ini menjadi 

modal dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan sosial 

kemasyarakatan yang ada di wilayah Kelurahan Kasin. 

Disamping itu dari kondisi sebuah kawasan perkotaan yang padat 

berdampak pada aktifitas warga masyarakat, dimana dengan keterbatasan lahan 

masyarakat dituntut untuk lebih berinovasi dan berimprovisasi di dalam mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Kondisi ini menjadikan warga Kelurahan Kasin sebagaian 

besar beraktivitas di bidang usaha dan jasa serta perdagangan baik skala kecil, 

menengah sampai skala besar. 

 

C.  Profil Kampung Tongan (RT 01/RW 11, Kel. Kasin) 

 Tongan adalah sebuah kampung yang berada didekat pusat tengah kota 

Malang. Tongan adalah sebutan atau nama singkat dari para penduduk sekitar sejak 

masa penjajahan yang berasal dari kata ‘Tong’ yang berarti banyak para penduduk 

sekitar yang berjualan minyak dan diwadahi pada tong. Dengan pemberian nama 
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tersebut Tongan begitu dikenal dikalangan masyarakat sekitar terutama pada 

kelurahan Kasin, Kota Malang. Secara administratif Tongan memiliki nama alamat 

yang bernama Jalan Ade Irma Suryani, dan terbagi kedalam tiga gang (bagian), 

Gang satu, dua, dan tiga. Letak Tongan berada pada kelurahan Kasin, Kecamatan 

Klojen, dengan luas kurang lebih 100𝑚2 

 Letak wilayah yang berada dekat dengan pusat kota Malang, maka 

menjadikan Tongan banyak dihuni oleh penduduk urban dari berbagai macam 

daerah di seluruh Indonesia. Warga Tongan umumnya dan RT 01/RW 11, Kel. 

Kasin, Kec. Klojen khususnya memiliki berbagai macam etnis diantaranya, Jawa, 

Jawa keturuanan Arab, Jawa keturunan Tionghoa, madura, dan sunda, dengan 

berbagai macam etnis yang ada menjadikan banyak budaya dan kebiasaan yang 

semakin menjadikan tongan menjadi kampung heterogen. 

 

B. BEAUTIFUL MALANG 

Pada tahun 2015 Secara resmi Kota Malang mengusung city branding  

“Beautiful Malang” yang telah menggantikan city branding sebelumnya, yakni 

‘Malang Asoy’. City branding “Beautiful Malang” memiliki misi agar mampu 

menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara serta dapat memperkuat 

posisi Kota Malang dimata dunia.  

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Malang Ida Ayu 

Made Wahyuni mengatakan, jika setiap daerah pastinya memiliki ikon atau jargon 

sebagai promosi di daerahnya. Kota Malang pun memiliki “Beatiful Malang” 

sebagai city branding karena keindahan kotanya dan juga keramahan 
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masyarakatnya. Selain keindahan kotanya, Kota Malang juga merupakan kota 

berlabel pendidikan yang setiap tahunnya selalu didatangi oleh siswa ataupun 

mahasiswa luar kota yang ingin menimba ilmu di Kota Malang. Kesejukan dan juga 

keindahan Kota Malang menjadikan kota ini termasuk kota yang perlu didatangi 

dan juga layak huni di Indonesia. 

Gambar 4.2 

Logo Beautiful Malang 

 

 

 

 

 

 

Dalam situs resmi Pemerintah Kota Malang (http://malangkota.go.id/sekilas-

malang/city-branding/) terpaparkan makna proses kreatif slogan dan logo city 

branding “Beautiful Malang”.  

1. Proses Kreatif 

Sebagai logo dari sebuah City Branding tim kreatif Disbudpar Kota Malang 

memberikan acuan pada sebuah figur informatif dan kesan visual dimana huruf 

dalam tipografi ‘BEAUTIFUL MALANG’ membawa pesan sebagai penyampaian 

maksud dan memberikan gambaran secara spesifikasi dari pencitraan karakteristik 

Kota Malang, dengan kata lain ‘huruf’ bisa berperan sebagai wadah sekaligus 

isinya. 

 Nama Daerah : Kota Malang 

http://malangkota.go.id/sekilas-malang/city-branding/
http://malangkota.go.id/sekilas-malang/city-branding/
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 Tag Line  : Beautiful Malang 

Mengandung nilai informatif kepada masyarakat tentang karakteristik dan 

potensi yang ada di Kota Malang. 

Tipografi “Beautiful Malang” adalah stilisasi huruf dengan penambahan 

elemen grafis yang memiliki simbolisasi ikon bunga, dan simulasi kode lokasi Kota 

Malang dalam huruf N. Gaya Stylisasi dalam pemakaian huruf sebagai city 

branding Kota Malang dengan tag line “Beautiful Malang” merupakan langkah 

strategis sebagai proses entitas yang telah memiliki simbol sebagai pengidentitasan 

yang unik dan juga pembeda dalam pencitraannya dengan para kompetitor dan 

pesaing sejenisnya. Sebuah langkah komunikatif dengan mengedepankan unsur 

keterbacaan dan pemberian nilai informatif tentang spesifikasi dan keunggulan 

Kota Malang di dunia Nasional dan Internasional. 

2. Nilai Intrinsik Arti 

Tag line “Beautiful Malang” lebih memiliki nilai jual baik secara nasional 

maupun internasional, dan “Beautiful Malang” mudah dipahami dan diingat oleh 

seluruh masyarakat. ‘Beautiful’ biasanya dipakai untuk memberikan ungkapan rasa 

kagum akan sesuatu. 

 Indah : menggambarkan keindahan & pesona Kota Malang 

 Elok : menggambarkan tatanan kota dari Kota Malang 

 Menarik : menggambarkan seni dan budaya Kota Malang 

 Menyenangkan : menggambarkan Kota Malang yang ramah tamah. 

 Nyaman : menggambarkan suasana geografis, kondisi, wilayah, tempat 
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“Malang” menunjukan tempat atau daerah yaitu “Kota Malang” yang terletak 

di Provinsi Jawa Timur – Indonesia. Pemilihan warna dan jenis huruf serta jenis 

bunga memiliki makna tersendiri sesuai dengan karateristik dan sejarah Kota 

Malang. Kalimat “Beautiful Malang” mengandung arti bahwa Kota Malang 

memiliki keindahan serta menawarkan pesona wisata yang sangat menarik, 

menyenangkan dan nyaman untuk dijadikan tujuan wisata. 

3. Visiologi Elemen Obyek 

Tabel 4.1 

Unsur Warna 

 

Emas Biru Merah Hijau Kuning Magenta 

      

 

 Emas : Melambangkan Masyhur, Maju, Makmur, Kejayaan dan kelas 

tertinggi serta menyampaikan pesan tentang posisi Kota Malang 

yang strategis, 

posisi diantara segitiga emas (Kab.Malang – Kota Malang – Kota 

Batu). 

 Biru  : Mempunyai makna tenang, damai, kebenaran. 

 Merah : Mempunyai makna hidup/urip, riang dan gembira. 

 Hijau : Mempunyai makna dingin, sejuk, tenang, segar, tumbuh. 

 Kuning : Mempunyai makna cerah, sukacita. 

 Magenta : Mempunyai makna romantis, rahasia. 

 

Unsur Bentuk 
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Penggunaan Elemen grafis yang bisa diasosiasikan sebagai elemen perpaduan 

‘unsur Bunga’ dan identitas lokasi karisidenan Kota Malang dengan ‘plat N’ yang 

ditonjolkan terhubung dengan kaki huruf L. Perpaduan bentuk tulisan dan elemen 

grafis bunga yang berwarna warni mengasosiasikan banyaknya (beragam) potensi 

wisata dengan kelebihan yang dimiliki serta menjadi ciri khas Kota Malang, 

memberikan pesan dan penegasan bahwa Kota Malang adalah kota dengan pesona 

wisata yang layak untuk dijadikan destinasi wisata. 

4. Fleksibilitas Warna dan Bentuk 

Selain warna emas yang menonjol sebagai warna resmi, logo ini juga 

dirancang memiliki fleksibilitas untuk diadaptasikan dengan warna-warna lain 

sebagai implementasi konsep All Place, yang menampung kekhasan akar budaya 

masing-masing stake holder dengan mewarnai karakteristik Kota Malang dan 

wisata yang ada di Kota Malang, serta mampu mewadahi kemajemukan yang ber-

Bhinneka Tunggal Ika.  

Komposisi Ruang: Dalam pemenuhan unsur bentuk huruf, tata letak, 

perpaduan warna, dan unsur visual yang mudah diaplikasikan dalam berbagai 

media. Dengan mengedepankan tampilan yang good-looking (enak dilihat) dan eye-

catching (mudah ditangkap). Bila ditampilkan secara bersamaan maka akan 

memiliki kelas atau identitas tersendiri yang unik. Slogan ‘Beautiful Malang’ 

merupakan sebuah semangat yang dibangun dari perpaduan potensi wisata Kota 

Malang yang didalamnya meliputi : 

 Budaya 

 Sejarah 
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 Edukasi 

 Kuliner 

 Agrikultural 

 Ekonomi 

 Olahraga 

 Fasilitas pendukung lainnya. 

 

 

 

 


