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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Kota Malang 

     3.1.1 Makna Lambang Kota Malang 

Gambar 3.1 Logo Kota Malang 

 

 

 

 

 

Sumber : Website Resmi Kota Malang  
(https://malangkota.go.id/sekilas-malang/makna-lambang/) 

 

Motto “MALANG KUCECWARA” berarti Tuhan menghancurkan 

yang bathil, menegakkan yang benar 

Arti Warna :  

Merah Putih, adalah lambang bendera nasional Indonesia 

Kuning, berarti keluhuran dan kebesaran 

Hijau adalah kesuburan 

Biru Muda berarti Kesetiaan pada Tuhan, Negara dan Bangsa 

Segilima berbentuk perisai bermakna semangat perjuangan 

kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat 

membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila. 
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DPRDGR mengkukuhkan lambang Kotamadya Malang dengan 

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1970. Bunyi semboyan pada lambang  

“MALANG KUCECWARA” Semboyan tersebut dipakai sejak hari 

peringatan 50 tahun berdirinya KOTAPRAJA MALANG 1964, sebelum itu 

yang digunakan adalah “MALANG NAMAKU, MAJU TUJUANKU”yaitu 

terjemahan dari :“MALANG NOMINATOR, SURSUMMOVEOR”Yang 

disyahkan dengan “Gouvernement besluit dd. 25 April 1938 N. 027”. 

Semboyan baru itu diusulkan oleh Almarhum Prod.DR. R.Ng.Poernatjaraka, 

dan erat hubungannya dengan asal mula Kota Malang pada jaman Ken Arok. 

(https://malangkota.go.id/sekilas-malang/makna-lambang/)  

 

     3.1.2 Sejarah dan Kondisi Kota Malang 

          A. Sejarah Kota Malang 

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya 

baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial 

Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi 

kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas 

hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya 

dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, 

sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran 

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 

untuk bernostalgia. 

https://malangkota.go.id/sekilas-malang/makna-lambang/
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Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan 

sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan 

masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan 

berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah 

yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan 

mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi 

perumahan dan industri. 

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung 

dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan 

pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang 

selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada 

umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur 

hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak 

bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi 

perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi 

dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus 

meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu 

diabaikan. (https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/)  

B. Penduduk dan Kondisi Sosiologis 

1. Jumlah Penduduk 

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah 

penduduk sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 

404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 

415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per 

http://malangkota.go.id/
https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/
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kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, 

Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 

181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 

Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.  

2. Komposisi Penduduk 

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja 

keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang 

(AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik 

(terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan 

Cina) 

3. Agama 

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam 

kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat 

beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama 

dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang 

telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid 

Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota 

Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan 

banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di 

seluruh Nusantara 

4. Seni Budaya 

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang 

berpengaruh terhadap kesenian tradisonal yang ada. Salah satunya 

yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh 
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kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya 

kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan 

(Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan 

(Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi). Untuk mengetahui 

lebih jauh tentang daerah2 lain disekitar Kota malang silahkan 

kunjungi : Daerah Sekitar Kota Malang 

5. Bahasa 

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah 

bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda 

berlaku dialek khas Malang yang disebut ‘boso walikan’ yaitu cara 

pengucapan kata secara terbalik, contohnya : seperti Malang menjadi 

Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh 

sebagaimana bahasa Jawa kasar umumnya. Hal menunjukkan sikap 

masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi   

6. Pendatang 

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / 

mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu 

kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah 

disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedang 

untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar 

daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa 

Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. 

(https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/) 

 

https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/


40 
 

3.1.3 Tri Bina Cita Kota Malang 

Dalam salah satu Sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang 

pada tahun 1962 ditetapkan Kota Malang sebagai : 

1. Malang Sebagai Kota Pelajar / Kota Pendidikan 

Merupakan potensi daerah yang memiliki nilai jual dan daya saing 

baik di tingkat regional maupun nasional. Dalam era globalisasi dunia 

pendidikan menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi perubahan 

yaitu dengan adanya tuntutan masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan 

yang baik dan berkualitas. Upaya yang dilaksanakan adalah dengan 

menciptakan visi dan misi pendidikan Kota Malang, menjalin mitra 

dengan lembaga perguruan tinggi baik dalam bidang pengkajian, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam 

pengembangan kualitas Kota Malang pada umumnya. 

Kota Malang dipenuhi oleh berbagai sekolah, kampus perguruan tinggi, 

lembaga pendidikan non formal atau tempat-tempat kursus, serta sejumlah 

pondok pesantren. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang 

yang cukup memadai seperti tempat pemondokan, toko buku, super 

market, plaza, pusat pelayananan kesehatan masyarakat serta fasilitas 

penunjang lainnya yang tak kalah penting adalah adanya angkutan umum 

(transpotasi) yang tersedia ke penjuru kota (memiliki 25 jalur), yang 

menghubungkan 3 (tiga) terminal yang ada di Kota Malang, yaitu terminal 

Arjosari (arah Surabaya), terminal Gadang (arah Blitar), terminal 

Landungsari (arah Jombang/Kediri). Krisis ekonomi yang berkepanjangan 

membawa dampak ekonomi yang sangat berat bagi warga Kota Malang. 
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Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka pengangguran dan 

menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun dengan segala 

keyakinan dan senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha 

Kuasa, maka krisis yang berkepanjangan ini sedikit-demi sedikit dapat 

teratasi. Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi krisis tersebut 

adalah dengan menciptakan lapangan kerja dan usaha yang seluas-luasnya 

serta menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing 

di pasar kerja. 

 

2. Malang Sebagai Kota Industri 

Kota Malang sejak dulu sangat dikenal dengan industri rokok 

kreteknya. Diversifikasi produk industri kecil dan menengah yang mulai 

bangkit sejak berlangsungnya krisis ekonomi, masih memerlukan 

bimbingan dalam hal peningkatan mutu, teknis dan penanam modal untuk 

mempercepat pemulihan pembangunan ekonomi yang berbasis pada 

ekonomi kerakyatan, serta untuk perkembangannya di masa mendatang. 

Sedangkan industri besar yang ada di Kota Malang masih perlu adanya 

wahana untuk diperkenalkan secara luas, sehingga semakin mendukung 

produktivitas Kota Malang sebagai Kota Industri. 

 

3. Malang Sebagai Kota Pariwisata 

Dengan potensi alam yang dimiliki oleh Kota Malang, yaitu 

pemandangan alam yang elok serta hawa yang sejuk, teduh dan asri serta 

bangunan-bangunan kuno peninggalan Belanda, Kota Malang layak 
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menjadi tujuan wisata bagi wisatawan dalam maupun luar negeri. Berbagai 

pilihan tempat perbelanjaan, baik yang bersifat tradisional maupun modern 

yang tersebar di berbagai penjuru kota sangat menunjang Kota Malang 

sebagai Kota Pariwisata. Perkembangan pusat-pusat perbelanjaan modern 

ini seiring dengan perkembangan kawasan perumahan yang melaju dengan 

pesat seakan tidak ada lagi lahan yang tersisa di Kota Malang. Di era 

otonomi daerah dan era globalisasi saat ini upaya pembangunan di segala 

bidang yang telah dilaksanakan merupakan sebuah langkah awal 

peningkatan citra, posisi dan peran Kota Malang dalam percaturan 

hubungan antar Kota, antar Propinsi, maupun antar Bangsa. Sekaligus 

merupakan sebuah peluang dan harapan yang bisa memberi manfaat bagi 

masyarakat Kota Malang sendiri 

Ketiga pokok tersebut menjadi cita-cita masyarakat Kota Malang yang 

harus di bina. Oleh karena itu kemudian di sebut TRIBINA CITA KOTA 

MALANG. (https://malangkota.go.id/sekilas-malang/tri-bina-cita/) 

 

        3.1.4 Visi dan Misi Kota Malang 

    Visi 

    Dalam RPJMD Kota Malang periode tahun 2013-2018 tercantum bahwa 

Visi Kota Malang adalah sebagai berikut: 

“ Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat” 
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    Misi 

1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan 

pendidikan dan kesehatan 

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan 

pemerataan pelayanan pendidikan 

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan 

pemerataan pelayanan kesehatan 

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah 

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui 

penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian 

dan perdagangan, serta pariwisata daerah.  

Tujuan 2: Terwujudnya perluasan kesempatan kerja 

Tujuan 3: Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan 

3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap 

masyarakat rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan 

sosial 

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap 

masyarakat rentan dan pengentasan kemiskinan 

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran 

peran perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender 

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial 

masyarakat 
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4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung 

Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang 

serta berwawasan lingkungan 

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya 

dukung kota 

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota 

sesuai peruntukannya 

5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas 

pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi 

pada kepuasan masyarakat 

Tujuan 1: Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Daerah 

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang 

profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat 

(https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/) 

 

     3.1.5 Kondisi Geografis Kota Malang 

A. Keadaan Geografi 

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 : 

https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/
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1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso 

Kabupaten Malang 

2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malang 

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 

Kabupaten Malang 

4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang. 

 
Gambar 3.2 Peta Administrasi Kota Malang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber : https://petatematikindo.wordpress.com/2015/03/07/administrasi-kota-malang/ 
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Serta dikelilingi gunung-gunung : 

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara 

2. Gunung Semeru di sebelah Timur 

3. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat 

4. Gunung Kelud di sebelah Selatan 

B. Iklim 

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata 

suhu udara berkisar antara 22,7°C – 25,1°C. Sedangkan suhu 

maksimum mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata 

kelembaban udara berkisar 79% – 86%. Dengan kelembaban 

maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya 

daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 

2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan 

Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi 

terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada 

bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan 

angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli. 

C. Keadaan Geologi 

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain : 

1. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas,cocok 

untuk industri 

2. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk 

pertanian 
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3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang 

subur 

4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi 

daerah pendidikan 

 

D. Jenis Tanah 

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain : 

1. Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha. 

2. Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha. 

3. Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 

1.942.160 Ha. 

4. Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 

Ha 

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu 

mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang 

memiliki sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di 

Kecamatan lowokwaru dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.  

(https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/)  

 

3.2 Deskripsi Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing 

     3.2.1 Letak Geografis Kelurahan Jodipan 

Kelurahan Jodipan merupakan salah satu kelurahan yang terletak di 

Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Memiliki luas 

wilayah total 49,35 Ha. dan terletak di tengah-tengah Kota Malang.  

https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/
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         Tabel 3.1 Batas wilayah Kelurahan Jodipan 

No Arah Mata Angin Batas kelurahan 

1 Sebelah Utara Kelurahan Polehan dan Kelurahan 
Kesatrian, Kecamatan Blimbing 

2 Sebelah Selatan Kelurahan Kotalama, Kecamatan 
Kedungkandang 

3 Sebelah Barat Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan 
Klojen  

4 Sebelah Timur Kelurahan kedungkandang, 
kecamatan Blimbing 

Sumber : Website Resmi Kelurahan jodipan  (https://keljodipan.malangkota.go.id) 

Secara administratif, Kelurahan Jodipan dikelilingi oleh kelurahan lainnya 

yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, berbatasan langsung dengan 

Kelurahan Polehan dan Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing. 

Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini juga berbatasan langsung dengan 

Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang. Di sebelah selatan, 

berbatasan dengan Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang. Lalu, di 

sebelah barat, berbatasan dengan Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen. 

Gambar 3.3 Peta Wilayah Kelurahan Jodipan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sumber : Website Resmi Kelurahan Jodipan (https://keljodipan.malangkota.go.id) 

  

https://keljodipan.malangkota.go.id/
https://keljodipan.malangkota.go.id/
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    3.2.2 Data Monografi Kelurahan Jodipan 

Pembagian orbitrasi dan jarak tempuh dari pusat pemerintahan 

kecamatan, pemerintahan Kota Malang, Pemerintahan Kabupaten dan Ibukota 

Provinsi adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Orbitrasi dan Jarak Tempuh Kelurahan Jodipan 

No Pemerintahan Jarak Tempuh 
1 Pusat Pemerintahan 

Kecamatan Blimbing 
7,2 km 

2 Pusat Pemerintahan Kota 
Malang 

1,9 km 

3 Pusat pemerintahan kabupaten 
malang 

21,7 km 

4 Ibukota Provinsi 90 km 
Sumber : Data Monografi Kelurahan Jodipan Tahun 2017 

Kelurahan Jodipan memiliki 8 RW (Rukun Warga) dengan jumlah RT  

(Rukun Tetangga) keseluruhan sebanyak 87 RT. Dalam penelitian ini 

berlokasi pada Kampung Warna-Warni Jodipan yang masuk pada wilaya RW 

02 dengan 3 RT yaitu RT 06, RT 07 dan RT 09. Berdasarkan data dari 

Kelurahan Jodipan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 13.135 jiwa 

dengan sebanyak 2343 KK dan berikut rincian dari jumlah penduduk tersebut 

yaitu: 

- Laki-laki : 6454 orang 

- Perempuan : 6681 orang 

Dan berikut data jumlah penduduk berdasarkan usia : 

- 0-15 tahun : 3044 orang 

- 15-65 tahun : 9173 orang 

- >65 tahun : 820 orang 
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Mata pencaharian penduduk Kelurahan Jodipan bermacam-macam, 

namun tetap didominasi dengan banyaknya penduduk yang 

bermatapencaharian sebagai pedagang, hal ini berkaitan dengan adanya 

Kampung Warna-Warni Jodipan yang menjadi destinasi wisata baru sehingga 

membuat banyak penduduk memanfaatkan hal tersebut. berikut data mata 

pencaharian penduduk kelurahan Jodipan yaitu: 

Tabel 3.3 Data Mata Pencaharian Penduduk kelurahan Jodipan 
No Mata pencaharian Jumlah Penduduk 
1 Karyawan 

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
2. ABRI 
3. Swasta 

 
62 orang 
3 orang 

506 orang 
2 Wiraswasta / Pedagang 1.362 orang 
3 Buruh Tani - 
4 Pertukangan 292 orang 
5 Pensiunan 282 orang 
6 Pemulung - 
7 Jasa 25 orang 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Jodipan Tahun 2017 

 

Dalam Data Monografi Kelurahan Jodipan memiliki beberapa lembaga 

yang dikelola antara lain sebagai berikut : 

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) 

a. Jumlah pengurus   : 5 orang 

b. Jumlah kegiatan per bulan : 2 kegiatan 

c. Jumlah buku administrasi  : 3 buku 

d. Jumlah dana yang dikelola : Rp. 294.000.000 

2. PKK 

a. Jumlah pengurus   : 40 orang 

b. Jumlah kegiatan per bulan : 4 kegiatan 
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c. Jumlah buku administrasi   : 30 buku 

d. Jumlah dana yang dikelola  : Rp. 50.000.000 

3. Karang Taruna 

a. Jumlah Karang Taruna  : 1 lembaga 

b. Jumlah pengurus (rata-rata) : 5 orang 

4. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya : 3 Lembaga 

 

     3.2.3 Perkembangan Kampung Jodipan 

Kampung Jodipan adalah salah satu perkampungan yang berada di Kota 

Malang. Kampung ini berada di DAS (Daerah Aliran Sungai) Brantas dan 

letaknya tepat dibawah Jembatan Brantas atau yang dikenal dengan Jembatan 

Buk Gludhuk karena menimbulkan bunyi gludhuk-gludhuk ketika kendaraan 

sedang melintas di jembatan tersebut. kampung ini memiliki ciri khas yaitu 

terdapat sebagian area yang permukaan tanahnya lebih rendah daripada daerah 

di sekitarnya sehingga sering juga disebut kampung ledok (ledokan). 

Gambar 3.4 Jembatan Buk Gludhuk 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, Mei 2018 
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Menurut data dari KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Kampung Jodipan 

merupakan salah satu dari 29 kampung kumuh di Kota Malang. Tak hanya 

kumuh, menurut warga sekitar cap Kampung Preman juga sudah melekat pada 

Kampung Jodipan ini. Menurut Pak Sony Parin selaku Ketua RW 02 

kepemilikan rumah warga kampung jodipan yang berada di daerah aliran 

sungai ini masih ilegal, sehingga pada beberapa tahun yang lalu sebelum 

adanya Kampung Warna-Warni Jodipan berhembus kabar bahwa 

perkampungan tersebut akan digusur. Namun sejak adanya Kampung Warna-

Warni Jodipan niat untuk penggusuran itu diurungkan oleh pihak Pemerintah 

Kota Malang karena dirasa Kampung Warna-Warni Jodipan sudah menjadi 

salah satu icon Kota Malang dan menjadi Alternatif Destinasi para wisatawan.  

 

3.3 Kampung Warna-Warni Jodipan 

3.3.1 Sejarah Kampung Warna-Warni Jodipan 

Kampung Warna-Warni Jodipan berawal dari sekelompok mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yang terbentuk  

dalam kelompok GuysPro (Guys Of Publik Relations) yang terdiri dari 8 

Orang. Berawal dari tugas praktikum Public Rlations 2 bertema “Managemen 

Event” . dimana para mahasiswa ditugaskan untuk mencari real client dan 

berkenan untuk dianalisis kegiatannya, diobservasi sehingga ditemukan 

permasalahannya. 

 Setelah memilih dari beberapa client seperti Malang Strudel, Pos 

Indonesia dan lain-lain terpilihlah PT. INDANA (Inti Daya Guna Aneka 

Warna) yang merupakan perusahaan asli Malang dan bergerak di bidang 
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painting dan coating dengan produk cat Decofresh nya. GuysPro bertemu 

dengan pihak Marketing Communication yaitu Fery Fadli. Ternyata pihak 

perusahaan menginginkan adanya CSR (Corporate Social Responsibility) 

yang berbeda, karena sebelumnya kegiatan CSR dari PT. INDANA hanya 

sebatas event charity yang hanya bersifat sementara dan belum sustainable 

development (berkesinambungan).   

 Setelah menemukan permasalahannya, GuysPro mencari lokasi untuk 

sasaran CSR PT. INDANA. Dan setelah mendapatkan masukan dari beberapa 

pihak akhirnya terpilihlah Kampung Jodipan. Kampung Jodipan merupakan 

salah satu kampung kumuh di Malang dikarenakan letaknya di pinggiran 

sungai dan masih banyak warga setempat yang membuang sampah 

sembarangan. GuysPro membuat konsep sesuai dengan konsep CSR yaitu 

triple bottom line CSR yaitu planet, people dan profit, dimana dalam konsep 

tersebut CSR juga berfungsi mengubah lingkungan menjadi lebih baik dengan 

cara mengajak warga nya untuk lebih menjaga dan mencintai lingkungannya.  

 Untuk mengubah Kampung Jodipan, GuysPro membuat konsep 

“Decofresh Warnai Jodipan” dimana didalamnya memiliki strategi berupa 

CAT (Chatting, Action dan Tranformation) dimana dalam Chatting  bertujuan 

untuk mengajak bicara dan berdiskusi warga nya melalui pendekatan personal. 

Bentuk strategi Chatting ini dengan adanya kegiatan “Kulo Nuwun” yang 

dalam bahasa Indonesia berarti “Permisi”. Dalam kegiatan ini GuysPro 

mengumpulkan warga untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari adanya 

kegiatan “Decofresh Warnai Jodipan”. Strategi Action yaitu kegiatan 

mengecat Kampung Jodipan sedangkan strategi Transformation  yaitu 
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berharap adanya perubahan pada masyarakat baik dalam perilaku serta 

lingkungan itu sendiri.  

Gambar 3.5 Event “Kulonuwun” 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : Dokumentasi GuysPro, Mei 2016 

 Setelah mendapatkan izin dari pihak Kampung Jodipan kemudian kegiatan 

CSR “Decofresh Warnai Jodipan” ini dimulai dengan pembukaan CSR oleh 

Vice President PT. INDANA Steven Sugiharto pada tanggal 22 Mei 2016. 

Dalam kegiatan pembukaan ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan 

oleh warga Jodipan seperti bersih-bersih, pengecatan bantaran sungai,  lomba 

melukis untuk anak-anak dan ibu-ibu, pengecatan plengsengan dan dibuka 

dengan pengecatan kuas pertama oleh Bapak Steven. 2 Minggu setelah 

pembukaan tepat pada tanggal 6 Juni 2016, pengecatan dimulai dengan 10 

tukang cat dari PT. INDANA yang juga bekerjasama dengan PASKHAS TNI-

AU untuk pengecatan dinding-dinding yang tinggi dan GuysPro bekerja sama 

dengan komunitas mural Turu Kene untuk membuat gambar-gambarnya. 

Pengecatan Kampung Warna-Warni Jodipan menghabiskan kurang lebih 3 ton 

cat dan berakhir pada tanggal 22 Agustus 2016. Setelah itu pada tanggal 04 

September 2016, Kampung Warna-Warni Jodipan diresmikan oleh Steven 
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Sugiharto selaku Vice President PT. INDANA, walikota Malang H. Moch 

Anton serta Bapak H. Fauzan selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

Gambar 3.6 Pembukaan “Decofresh Warnai Jodipan” 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi GuysPro, 22 Mei 2016 

 

     3.3.2 Lokasi Kampung Warna-Warni Jodipan  

 Gambar 3.7 Lokasi Kampung Warna-Warni Jodipan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sumber : Dokumentasi Peneliti, Mei 2018 
Kampung Warna-Warni Jodipan berada di RT 06, 07 dan 09 RW 02, 

Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur, 

letaknya tepat di bawah Jembatan Brantas dan Pinggiran Daerah Aliran 



56 
 

Sungai (DAS) Brantas. Kampung Warna-Warni Jodipan juga dilintasi Kereta 

Api dan rel kereta api berada tepat diatas RT 06 RW 02.  Berikut adalah lokasi 

Kampung Warna-Warni Jodipan diambil dari Jembatan Brantas. 

   Gambar 3.8 Daerah Aliran Sungai Brantas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sumber : Dokumentasi Peneliti, Mei 2018 
 

    
 

Gambar 3.9 Peta Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, Mei 2018 
 

     3.3.3 Kelompok Sosial Kampung Warna-Warni Jodipan 

 Warga Kampung Warna-Warni Jodipan yang berada di RT 06, 07 dan 09 

RW 02 sebagian besar merupakan penduduk asli yang sudah tinggal secara 

turun temurun sejak dahulu sehingga masih memiliki nilai-nilai kultur sosial 
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dan budaya yang kuat. Ada beberapa kegiatan yang masih berjalan dari dulu 

hingga sekarang, salah satunya adalah kegiatan kerja bakti yang dilakukan 1 

bulan sekali. Sebelum adanya Kampung Warna-Warni Jodipan kegiatan 

tersebut sudah berjalan dengan rutin hingga saat ini. Kerja bakti dilakukan 

setiap hari minggu yaitu membersihkan bantaran sungai dan membersihkan 

setiap sudut RT 06, 07 dan 09. 

 Menurut bapak Sony Parin selaku, tidak ada data untuk kelompok sosial 

Kampung Warna-Warni Jodipan, yang ada hanya beberapa paguyupan seperti 

jama’ah tahlilan untuk bapak-bapak, paguyupan PKK dan organisasi Kampung 

Warna-Warni Jodipan. Untuk PKK dilakukan di setiap RT dan dilakukan 

sebanyak 2kali dalam sebulan. Untuk jama’ah tahlilan dilakukan bersamaan 

dari ketiga RT 06, 07 dan 09 yang beranggotakan kurang lebih 35 orang dan 

bertempatan bergiliran ke rumah-rumah setiap anggotanya. Selain itu 

kelompok sosial yang terbilang baru dibentuk adalah Organisasi Kampung 

Warna-Warni Jodipan. 

 Organisasi Kampung Warna-Warni Jodipan dibentuk setelah ada 

peresmian Kampung Warna-Warni Jodipan pada 04 September 2016.     

Organisasi ini dibuat oleh perwakilan dari masing-masing RT yang bertujuan 

unuk mengurus Kampung Warna-Warni Jodipan agar warga nya tetap 

melestarikan lingkungan dan menjadikannya sebagai destinasi wisata yang 

tetap eksis di Kota Malang. Dalam organisasi ini dilakukan rapat rutin setiap 2 

bulan sekali untuk membahas hal-hal yang diperlukan demi membangun 

Kampung Warna-Warni Jodipan berikut adalah struktur organisasi Kampung 

Warna-Warni Jodipan. 
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Bagan 2.1 Stuktur Organisasi Kampung Warna-Warni Jodipan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Wawancara Peneliti, mei 2018 

 

 Peran tokoh masyarakat di Kampung Warna-Warni Jodipan merupakan 

hal yang sangat penting. Organisasi tersebut bertugas untuk mengambil setiap 

keputusan dari hasil musyawarah warga. Menurut Mardzuki selaku ketua 

organisasi, setiap ada kegiatan yang akan dilakukan selalu diadakan rapat 

dengan mengumpulkan tokoh-tokoh tersebut dan beberapa warga demi 

mendapatkan hasil musyawarah yang mufakat demi kelangsungan kegiatan di 

Kampung Warna-Warni Jodipan.  

 

3.4  Sistem Pengelolaan Kampung Warna Warni Jodipan 

Saat ini Kampung Warna-Warni Jodipan merupakan salah satu kampung 

tematik di Kota Malang yang menjadi Alternatif destinasi wisata bagi para 

pengunjung baik dari dalam kota maupun luar kota. Setiap destinasi wisata perlu 

adanya pengelolaan yang baik, dalam sub-bab kali ini akan membahas bagaimana 

sistem pengelolaan Kampung Warna-Warni Jodipan. 

Penasihat 
Sony Parin 

Ketua RW 02 

Ketua KWJ 
Ismail Mardzuki 

 

Sekretaris 
Hadi Suseno 

Bendahara 
Mustofa 

Tim  
Tiketing 

Tim 
Keamanan 

Tim  
Kebersihan 

Tim  
Kreatif 
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     3.4.1 Sistem Kontrak CSR PT. INDANA dengan Kampung Warna-Warni 

Jodipan 

Jodipan bekerja sama dengan PT. INDANA dengan program CSR 

“Decofresh Warnai Jodipan” dengan sistem kontrak selama 2 tahun sejak 

September 2016. Kerja sama yang disepakati berupa pemberian cat dinding 

outdour saat pengecatan awal dan pembaharuan cat sebanyak 4 kali selama 2 

tahun yaitu dengan pengecatan setiap 6 bulan sekali. 

Perjanjian kerja sama PT. INDANA dan Kampung Warna-Warni Jodipan 

akan berakhir pada September 2018. Namun belum ada kepastian untuk 

selanjutnya. 

“kita kerja sama 2 tahun, habis nya nanti September tahun ini. Kita juga 
masih belum tau entah itu diperpanjang atau nggak, atau kita beli cat nya 
dengan harga diskon atau gimana kita belum tau, masih belum ketemu 
juga sama pihak PT. INDANA nya” (Wawancara dengan Bapak Ismail 
Mardzuki, 7 Mei 2018) 
 
Namun ketika peneliti menemui Bapak Very Fadli, beliau mengkonfirmasi 

bahwa kerja sama dengan Kampung Warna-Warni Jodipan akan diperpanjang 

karena dinilai dapat mengelola dengan baik. 

“kerja sama dengan Kampung Warna itu nanti kita perpanjang, pasti kita 
perpanjang karena kita juga lihat bagaimana pengelolaan mereka, 
bagaimana track pengunjung yang datang. Kami rasa mereka baik ya 
dalam pengelolaannya jadi kita percaya untuk perpanjang kontrak kerja 
sama dengan Kampung Warna”(Wawancara dengan Bapak Very Fadli, 7 
Juni 2018) 

 

     3.4.2 Tiket Masuk Kampung Warna-Warni Jodipan 

Untuk memasuki kawasan Kampung Warna-Warni Jodipan melalui 4 

pintu, dimana setiap pintu masuk terdapat loket pembelian tiket masuk yang 
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dijaga oleh petugas tim tiketing yang merupakan ibu-ibu PKK Kampung 

Warna-Warni Jodipan.  

Gambar 3.10 Pintu Masuk Kampung Warna-Warni Jodipan 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, Mei 2018 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, Mei 2018 

 

 

Gambar 3.11 Kegiatan Jual-Beli tiket Masuk Kampung Warna-Warni Jodipan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, Mei 2018 
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Gambar 3.12  Tiket Masuk Kampung Warna-Warni Jodipan 

 
Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juni 2018 

 

Harga tiket masuk Kampung Warna-Warni Jodipan sebesar yaitu Rp. 3000 

per orang.  Dana yang masuk dari hasil tiket diperuntukkan sebagai biaya 

perawatan, inovasi gambar, kebersihan, pembelian cat di luar perjanjian kerja 

sama dan membayar upah para pengurus seperti tim keamanan dan tim 

tiketing. Selain itu uang tiket masuk juga digunakan untuk membeli sembako 

yang dibagikan kepada warga Kampung Warna-Warni Jodipan setiap 6 bulan 

sekali. 

“tiket masuk dulu awalnya Rp. 2000 terus kita naikkan jadi Rp. 3000 
karena pihak kebersihan minta dinaikkan bayarannya terus banyak 
kebutuhan yg perlu dibeli juga akhirnya kita semua sepakat 
dinaikkan.uang tiket itu ya buat kebutuhan disini, terus kalau ada sisa kita 
tabung, disini juga ada pembagian sembako setiap 3 bulan sekali uangnya 
juga dari tiket” 
 

    3.4.3 Pembaharuan Gambar Dinding dan Pernak-Pernik Kampung 

Warna-Warni Jodipan 

Salah satu hal yang menarik perhatian para pengunjung Kampung Warna-

Warni Jodipan adalah banyaknya lukisan dan gambar-gambar yang menghiasi 

dinding-dinding rumah warga dan pernak-pernik yang ada di setiap jalan . Pada 
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awal pembukaan Kampung Warna-Warni Jodipan, GuysPro bekerjasama 

dengan komunitas ‘Turu Kene’ yang merupakan komunitas mural di Malang. 

Kerja sama yang dilakukan yaitu menggambar semua lukisan yang ada di 

Kampung Warna-Warni Jodipan. 

“iya waktu itu kita kerja sama dengan komunitas mural, ‘Turu Kene’ 
namanya, jadi kerjasamanya itu bikin gambar-gambar itu kita sepakati 
harga dan lainnya itu,  yaudah terus mereka gambar di tembok-tembok 
rumah warga” (Wawancara dengan Dinni Anggraeni, 11 Mei 2018) 

 
Kerja sama dengan komunitas ‘Turu Kene’ hanya berjalan pada 

pembukaan saja, setelah itu untuk pembaharuan dan perubahan gambar 

dilakukan oleh beberapa warga kampung sendiri yang bisa menggambar. 

Selain itu juga sesekali memanggil orang luar untuk menggambar dan 

memberikan ide-ide baru yang lebih fresh. Pergantian gambar dilakukan ketika 

dirasa mulai kurang peminatnya ketika melakukan foto. 

“untuk dinding-dinding ini selalu kita ganti gambarnya, jadi kalau dirasa 
gambarnya sudah mulai berkurang peminatnya ya kita ganti, biar 
pengunjung yang datang nggak bosen, jadi ada gambar-gambar baru kan 
nanti bisa datang lagi, selfie-selfie lagi” (Wawancara dengan Bapak 
Ismail Mardzuki, 7 mei 2018) 

 
Gambar 3.13 Lukisan di dinding warga Kampung Warna-Warni Jodipan (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Dokumentasi Peneliti, Mei 2018 
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Gambar 3.14 Lukisan di dinding warga Kampung Warna-Warni Jodipan (2)  

 
Sumber : Dokumentasi Peneliti, Mei 2018 

 

Kampung Warna-Warni Jodipan tidak hanya menampilkan dinding-

dinding berwarna dan lukisan-lukisan saja, tapi juga pernak-pernik dan hiasan. 

Pernak-pernik dipasang di setiap sudut jalan dan tempat foto. Hal ini dilakukan 

agar dapat menarik minat pengunjung dan agar tidak bosan ketika berfoto. Hal 

tersebut dibuktikan dengan pendapat salah satu pengunjung dari Batu. 

“Bagus mbak kalau kata saya, ini banyak hiasan-hiasannya juga jadinya 
nggak bosen, hampir semua tempat ada. Kalau Cuma lukisan lukisan gitu 
doang kan jadi bosen kalau foto-foto, bagus sih” (wawancara dengan Irma 
Novita, 28 Mei 2018) 
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Gambar 3.15 Pernak-Pernik Kampung Warna-Warni Jodipan (1) 

 
Sumber: Dokumentasi Peneliti, Mei 2018 

 
Gambar 3.16  Pernak-Pernik Kampung Warna-Warni Jodipan (2) 

 
Sumber: Dokumentasi Peneliti, Mei 2018 

 

Pembuatan pernak-pernik Kampung Warna-Warni Jodipan dilakukan 

seluruh warga dengan menentukan ide dan membuatnya secara bersama. Pada 

awalnya terbentuk tim kreatif yang bertugas memberikan ide untuk Kampung 

Warna-Warni Jodipan, namun semakin lama ide-ide untuk menghias Kampung 

disampaikan oleh banyak warga Kampung Warna-Warni Jodipan. 

“dulu waktu awal-awal kita ada tim kreatif untuk menentukan ide-ide 
menghias, aksesoris, gambar dan lainnya ini. Tapi semakin kesini banyak 
warga yang punya ide-ide dan disampaikan, akhirnya tim kreatif Cuma 
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sebagai penampung saja, tapi ide nya tetep dari warga “ wawancara 
dengan Ibu Parin, 19 Mei 2018) 
 

    3.4.4  Sistem Keamanan Kampung Warna-Warni Jodipan 

Sejak awal pembukaan Kampung Warna-Warni Jodipan pengunjung 

selalu berdatangan, untuk menjaga agar tetap kondusif pengurus membentuk 

tim keamanan. Tim keamanan Kampung Warna-Warni Jodipan memiliki 3 

anggota yang bertugas menjaga dan mengawasi para pengunjung yang datang 

terutama pada barang bawaan pengunjung.  

Tim keamanan bertugas mengawasi pengunjung dengan keliling-keliling 

Kampung Warna-Warni Jodipan untuk melihat lihat keadaan. Selain itu juga 

terdapat cctv di setiap sudut dan jalan tertentu Kampung Warna-Warni Jodipan 

agar dapat membantu mengawasi keadan. 

Gambar 3.17  Ruang CCTV Kampung Warna-Warni Jodipan 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, Mei 2018 

Terdapat 16 CCTV yang terbagi di 3 RT. ruang CCTV terletak di gedung 

baru yang juga digunakan sebagai ruang rapat pengurus, selain itu juga terdapat 

pusat informasi untuk mengumumkan info yang ditujukan kepada pengunjung 
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Kampung Warna-Warni Jodipan. Menurut Bapak Bashori, tim keamanan 

bertugas setiap hari mulai pintu tiket dibuka sampai ditutup.  

 

    3.4.5 Kebersihan Kampung Warna-Warni Jodipan 

Untuk menjaga kebersihan Kampung Warna-Warni Jodipan, di setiap 

sudut dan jalan terdapat tempat sampah agar para pengunjung dapat membuang 

sampah pada tempatnya dan Kampung Warna-Warni Jodipan tetap terjaga. 

Untuk petugas kebersihan terdapat tim kebersihan yang mengatur dan pasukan 

kuning yang mengambil sampah setiap malam ketika jam wisata sudah tutup. 

“untuk sampah kita punya bak sampah yang ditaruh di tiap tiap tempat, 
terus kalau malam diambil sama pasukan kuning, jadi mereka ambil 
sampahnya setiap hari, sekitar jam 8 atau 9 malam”(wawancara dengan 
Bapak Ismail Mardzuki, 7 Mei 2018) 
 
Kampung Jodipan sebelum menjadi Kampung Warna-Warni Jodipan 

merupakan salah satu kawasan kumuh di bantaran sungai Brantas. Dengan cap 

tersebut membuat warga menjadi lebih semangat untuk menjaga Kampung 

Warna-Warni Jodipan agar tetap bersih, indah dan rapi, selain itu kebersihan 

perlu tetap dijaga agar pengunjung yang datang tetap nyaman dalam berwisata 

di Kampung Warna-Warni Jodipan. 

 

 


