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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Gambaran Umum Kota Malang 

Sejarah kota Malang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan reruntuhan 

kerajaan-kerajaan kuno yang kemudian menjadi cikal bakal Kota Malang. Malang 

pada masa lalunya merupakan bekas wilayah kerajaan Kanjuruhan dan Singhasari. 

Pemerintah Hindia-Belanda menjadikan Malang sebagai kotapraja  pada 1 April 

1914. Kota Malang dirancang oleh penguasa Belanda sebagai kota untuk orang-

orang pensiun dan menjadi satu di antara dua kota untuk tempat beristirahat 

orang-orang Eropa dan dijuluki Het Dorado van Oost Java.  

Setelah kepemimpinan Hindia Belanda berakhir Kota Malang kemudian 

diduduki bala tentara Da'i Nippon Jepang. Setelah kependudukan Jepang berakhir 

ditandai dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945. Setelah itu, pada tanggal 21 September 1945 Komite Nasional 

Indonesia (KNI) Daerah dibentuk dan mengeluarkan  pernyataan bahwa daerah 

Malang menjadi daerah Republik Indonesia dan berdiri tegak dibelakang 

Pemerintah Republik Indonesia.  

Pada tanggal 2 Maret 1950 Pemerintah Daerah RI yang dipimpin oleh 

Walikota M. Sardjono Wirjohardjono kembali dari  pengungsian dan menempati 

Balai Kota Malang. Sejak masa itu Pemerintah Kotamadya Malang berlangsung 

kembali dinaungan Pemerintah RI dan diatur dengan UU Pemerintah Daerah yang 

terus  berkembang hingga berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok- 

pokok Pemerintahan di Daerah sampai sekarang ini. 
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Selain itu, Kota Malang juga dikenal dengan kota pendidikan. Julukan ini 

dikarenakan banyaknya jumlah baik sekolah maaupun perguruan tinggi yang 

berada di Kota Malang. Ada sekitar lebih dari 80 kampus perguruan tinggi yang 

menyebar di Malang Raya. Banyaknya perguruan tinggi inilah yang menjadi daya 

tarik bagi para mahasiswa dari luar Kota Malang untuk menuntut ilmu di Kota 

Malang. Namun ternyata, julukan Kota Malang sebagai kota pendidikan tidak 

hadir akhir-akhir ini melalinkan jau sebelum itu yakni pada masa Hindia Belanda. 

Karena pertumbuhan lembaga pendidikan di Kota Malang mulai berkembang 

pesat sejak tahun 1914-1939. 

selanjutnya, keistimewaan Kota Malang sebagai kota pendidikan adalah 

terdapat 3 perguruan tinggi negeri dengan akreditasi A. Ini yang membedakan 

Kota Malang dengan kota pendidikan lainnya. Adapun tiga universitas universitas 

tersebut adalah Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang dan UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Tiga universitas ini memang memiliki 

kompetensi yang baik dalam bidang perguruan tinggi, sehingga tak heran jika 

universitas universitas tersebut memperoleh akreditasi A. Selain tiga universitas 

dengan akreditasi A tersebut juga ada banyak universitas universitas lainnya yang 

tak kalah bagus. Seperti Politeknik Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah 

Malang, Unisma, Uniga, dan lain-lain. 

Akan tetapi, kemajuan signifikan kota Malang kini menyisakan persoalan 

yang sangat serius. Ruang terbuka hijau di kota Malang yang berfungsi sebagai 

kawasan resapan air hujan semakin berkurang seiring banyaknya pembangunan-

pembangunan beton disepanjang jalan di kota Malang. Perkembangan kota 
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Malang dengan bangunan betonnya tidak diimbangi dengan kemampuan 

pemerintah kota dalam mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH).  

Dampak dari pembangunan kota yang demikian itu adalah adanya alih 

fungsidari Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi bangunan beton yang lebih 

bernilai ekonomis tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Pembangunan ini 

mengakibatkan rusaknya lingkungan yaitu pertama, polusi udara dengan 

bertambahnya jumlah kendaraan yang tidak tekendali. Kedua minimnya daerah 

resapan air, sehingga mengakibatkan kota Malang yang terletak di daerah dataran 

tinggi mengalami banjir ketika hujan lebat mengguyur Malang. Berkurangnya 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan kota 

Malang disebabkan karena tata ruang lebih mementingkan pembangunan fisik 

ketimbang penekanan pada asfek ekologis. Malang telah tumbuh menjadi kota 

yang tidak ramah lingkungan. Tidak heran jika ciri khas Malang dengan kawasan 

terbuka hijau menjadi hilang tergeser oleh percepatan pembangunan kawasan 

hunian, pertokoan dan ruko. 

1. Kependudukan Kota Malang 

Jumlah penduduk Kota Malang akhir-akhir ini terus meningkat setiap 

tahunnya. Berdasarkan laporan yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kota Malang total keseluruhan penduduk di Kota Malang pada tahun 2017 yakni 

sebesar 856.410 jiwa dengan rincian 422.276 jiwa penduduk laki-laki dan 434 

jiwa pendudk perempuann. Kecamatan Lowokwaru menjadi kecamatan dengan 

jumlah penduduk tertinggi yakni sebesar 194.521 jiwa, Kecamatan Sukun 191.513 

jiwa, Kecamatan Kedungkandang 188.175, Kecamatan Blimbing 178.564, dan 
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paling rendah yakni Kecamatan Klojen yakni 103.637 jiwa. Oleh karena itu, untuk 

lebih jelasnya dapat merujuk pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Malang 2017 

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2018 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwasanya Kecamatan 

Lowokwaru menjadi kecamatan dengan penduduk terbanyak. Hal ini dikarenakan 

di kecamatan tersebut menjadi pusat Kota Malang dengan kepadatan penduduk 

yang sangat tinggi dan banyaknya jumlah mahasiswa luar Kota Malang yang 

selanjutnya menetap di Kota Malang. Sementara itu Kecamatan Kedungkandang 

menjadi kecamatan dengan jumlah oenduduk yang paling rendah karena 

kecamatan tersebut berada di perbatasan dengan Kabupaten Malang dan memiliki 

kepadatan penduduk yang rendah. 

2. Kondisi Pariwisata dan Kebudayaan Kota Malang 

Kota Malang mendapat julukan Switzerland of Indonesia karena kota ini 

pernah dianggap mempunyai tata kota terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda. 

Pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri, dari segi geografis, 

No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Kedungkandang 93.609 94.566 188.175 

2 Sukun 95.128 96.385 191.513 

3 Klojen 49.338 54.299 103637 

4 Blimbing 88.454 90.110 178.564 

5 Lowokwaru 95.747 98.774 194.521 

 Jumlah 422.276 434.134 856.410 
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Alamnya yang masih tergolong bersih untuk sebuah kota dan iklimnya yang sejuk 

karena letaknya yang berada di dataran tinggi sangat menarik untuk wisatawan. 

Pada tahun 2016, jumlah wisatawan domestik kurang lebih 3.987.074 

pengunjung. Sedangkan wisatawan mancanegara pada tahun 2016 sebanyak 9.535 

pengunjung.  

a. Hotel sebagai Pendukung Fasilitas Pariwisata di Kota Malang 

Selain sebagai fasilitas penginapan bagiwisatawan, hotel juga dapat 

berfungsi sebagai wadah untuk memperkenalkan daerah. Misalnya hotel sebagai 

tempat hall tempat pameran seni dan kebudaan Kota Malang. Fungsi lain dari 

hotel ini selaras dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan pariswisata di 

Kota Malang. Jika dilihat dari tingkat hunian, hotel dibagi menjadi duan yaitu 

hotel berbintang dan hotel tak berbintang. Rata-rata pengunjung hotel di Kota 

Malang dibedakan yaitu hotel tak berbintang 34,63% dan tingkat hunian hotel 

berbintang sebesar 76,54%. Adapun beberapa jumlah hotel dan kamar menurut 

jenis hotel di Kota Malang sebagai berikut:  

Tabel. 3.2 Jumlah Hotel dan Kamar menurut Jenis Hotel di Kota Malang 

No Kecamatan Bintang Non Bintang Bintang + Non 

Bintang 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Kamar 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Kamar 

Jumlah 

Hotel  

Jumlah 

Kamar 

1 Kedungkandang 1 120 2 30 3 150 

2 Sukun 2 30 4 55 6 85 

3 Klojen 18 1.404 53 974 61 2.378 

4 Blimbing 4 678 12 397 16 1.075 

5 Lowokwaru 5 483 9 254 14 737 
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Kota Malang 30 2.715 70 1.710 100 4.425 

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2017 

Dari pemaparan tabel diatas ditemukan bahwa jumlah hotel dan kamar di 

Kota Malang paling tinggi di Kecamatan Klojen, kemudian Kecamatan Blimbing, 

Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, dan terakhir Kecamatan 

Kedungkandang. Selain Perhotelan, Kota Malang juga mempunyai potensi 

pariwisata disektor perbelanjaan yang tersebar di wilayah Kota Malang.  

b. Kampung Wisata atau Kampung Tematik 

Kota Malang disebut sebagai Kota Kreatif di Indonesia. Salah satu 

buktinya adalah dengan munculnya kampung tematik yang memiliki beragam 

karakter di Kota Malang. Kurang lebih terdapat 11 kampung tematik yang 

tersebar di Kota Malang dengan ciri khas masing-masing disesuaikan dengan 

potensi yang dimilikinya. Adapun 11 kampung tematik yang ada di Kota Malang 

yaitu sebagai berikut: 

1. Desaku Menanti, Kelurahan Tlogowaru 

Kampung wisata ini pada mulanya merupakan kampung yang banyak dihuni 

oleh para gelandangan atau gepeng. Kemudian dilakukan pengembangan 

kampung tematik dan selanjutnya menjadi kampung wisata dengan ikon 

seratus topeng. Kampung ini juga populer dengan sebutan kampung topeng. 

2. Kampung warna-warni Jodipan. 

Kampung warna-warni merupakan kampung yang dikembangkan dan diinisiasi 

oleh sekelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 

yang bekerjasama dengan program CSR dari PT Indana Paint. Kampung ini 

berusaha mengadaptasi kampung kawasan kumuh di Rio de Janeiro Brazil. 
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Alhasil kampung warna-wani saat ini menjadi pesona wisata yang sangat 

diminati oleh wisatawan dari luar Kota Malang. 

3. Kampung 3D, Kesatrian 

Kampung 3D (Tridi) merupakan kampung yang dihiasi dengan gambar-gambar 

yang menarik untuk menjadi lokasi atau spot foto bagi wisatawan selagi 

menikmati suasana kampung 3D. 

4. Kampung 3G, Gelintung 

Kampungh Glintung Go Green (3G), Glintung merupakan kampung yang 

berada di Kelurahan Purwantoro. Kamupung ini menggunakan konsep 

kampung hijau, dimana dilakukan pengembangan kampung yang dipenuhi 

dengan tanaman-tanaman hijau. Kampung ini juga mendapatkan penghargaan 

kampung inovasi dari Cina.  

5. Kampung Biru, Kidul Dalem 

Kampung ini identitk dengan cat warna biru di setiap permukiman warga. 

Selain itu kampung ini juga disesuaokan dengan ikon Arema yang juga 

menjadi ikon dari Kota Malang. 

6. Kampung Payung, Pandanwangi 

Kampung Payung terbentuk karena mayoritas warganya adalah pembuat 

payung kertas. 

7. Kampung Sejarah Tawangsari, Sumbersari 

Kampung sejarah Tawangsari merupakan kampung yang identik dengan 

heritage Kota Malang dan menawarkan wisata sejarah di Kota Malang. 
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8. Kampung Keramat, Kasin 

Kampung Keramat berbeda dengan kampung tematik yang ada. Kampung ini 

menyuguhkan nuansa yang horor dengan lukisan-lukisan horor tergambar di 

dinding-dinding rumah penduduk.  

9. Kampung Budaya Polowijen 

Kampung ini diberi nama Kampung Budaya Polowijen karena di kawasan ini 

ada sebanyak empat situs sejarah. Situs-situs tersebut seperti Sumur Windu 

Ken Deses, Situs Mpu Purwa, Situs Joko Lulo dan makam Mbah Reni dan 

Mbok i yang juga penggagas Topeng Malangan. 

Keberadaan kampung-kampung ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif terhadap pertumbumbuhan jumlah wisatawan yang berdampak pada 

perekonomian masyarakat terlebih Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang. 

Pengembangan Kota Kreatif inilah sebagai pendorong pemerataan pembangunan 

melalui percepatan pertumbuhan pusat-pusat perekonomian dengan menggali 

potensi dan keunggulan daerah.  

c. Wisata Perbelanjaan di Kota Malang 

Malang merupakan salah satu kota yang menjadi incaran para wisatawan. 

Hal ini disebabkan karena kota ini memiliki banyak sekali objek wisata yang 

membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi tempat ini. Selain karena 

keindahan alam, dan kampung tematiknya, ternyata Kota Malang juga terkenal 

dengan objek wisata belanjanya. Kota Malang menyediakan berbagai macam 

tempat wisata belanja yang menarik untuk dikunjungi sebagai berikut: 

 

https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
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Tabel 3.3 Pusat Perbelanjaan di Kota Malang 

No Nama Pusat Perbelanjaan Alamat 

1 Pasar Besar Jl. Pasar Besar 

2 Mall Alun-alun Jl. Merdeka Timur 

3 Matahari Dept. Store Jl. Pasar Besar 1-2 

4 Sarinah Dept. Store Jl. Basuki Rahmad 2A 

5 Malang Plaza Jl. KH Agus Salim 28 

6 Dieng Plaza Jl. Raya Langsep 2 

7 Gajahmada Plaza Jl. KH. Agus Salim 18 

8 Malang Town Square 

(MATOS) 

Jl. Veteran No. 5 

9 Careefour Jl. A. Yani No. 2 

10 Mitra Dept. Store Jl. KH. Agus Salim 10-16 

11 Malang Olimpic Garden 

(MOG) 

Jl. Kawi Malang 

12 Avia Supermarket Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 1B 

13 Malang Trade Center Jalan Raden Panji Suroso, Kavling 

1, Blimbing 

14 Gunungsari Intan Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 91 

15 Ramayana Dept. Store Jl. MT Haryono 195-197 

16 Giant Dinoyo, Gajayana, Sawojajar 

17 Dinoyo Plaza Dinoyo 

Sumber: https://malangkota.go.id tahun 2017 

Dari data tersebut, terdapat 17 pusat perbelanjaan yang tersebat di seluruh 

Kota Malang. Banyaknya pusat perbelanjaan tentu menunjukan perkembangan 

perekonomian suatu daerah.Tumbuhnya jumlah pusat perbelanjaan mempunyai 

kontribusi retribusi pasar wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Pasar Wisata perbelanjaan Kota Malang dapat dijadikan sebagai tempat mencari 

https://malangkota.go.id/
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nafkah bagi para pedagang dan dapat dijadikan sebagai tempat menjual dan 

memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat luas. 

3. Kondisi Perekonomian Kota Malang 

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada Tahun 2015 hingga tahun 2016 

berturut-turut adalah 6,21%, 6,25%, 7,08% dan 7,57%, dan 7,30%. Sedangkan 

tingkat inflasi Kota Malang pada tahun 2012 sebesar 3,39%, 6,70% di tahun 2013, 

4,05 di tahun 2014 dan 4,60 di tahun 2015 serta 7,92% di tahun 2016. Dari data 

tahun 2016, kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota 

Malang yaitu sektor industri pengolahan (35,84%), kemudian diikuti oleh sector 

perdagangan, hotel dan restoran (32,22%), sektor jasa-jasa (11,64%), sector 

keuangan (8,33%). Sedangkan sektor lainnya (11,97%) meliputi sektor 

pengangkutan dan komunikasi, pertambangan, pertanian, bangunan, listrik, dan 

gas rata-rata 2-3%. Total kegiatan ekonomi tahun 2016 menunjukkan sektor 

perdagangan, hotel dan restoran menjadi penyumbang terbesar kedua dengan 

nilainya Rp 1,8 trilyun. Selain perdagangan, Kota Malang juga dikenal dengan 

industrinya. Hampir disetiap daerah mempunyai kerajinan atau produk khas yang 

mencirikan wilayah tersebut. Produk unggulan yang ada di Kota Malang 

berdasarkan desa atau kelurahan adalah sebagai berikut:  

a. Kecamatan Blimbing  

Kelurahan Pandanwangi : Marning jagung  

Kelurahan Purwantoro : Tempe  

b. Kecamatan Kedungkandang  

Kelurahan Cemorokandang : Kripik Singkong  
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Kelurahan Mergosono : Sangkar Burung 

c. Kecamatan Sukun 

Kelurahan Sukun : Fiberglass 

Kelurahan Karangbesuki : Jahe Instan 

d. Kecamatan Klojen  

Kelurahan Sukoharjo : Garmen  

Kelurahan Kiduldalem : Sepatu 

e. Kecamatan Lowokwaru  

Kelurahan Tulusrejo : Rajutan  

Kelurahan Dinoyo : Keramik 

4. Visi dan Misi Kota Malang 

Kota Malang memiliki visi yang menjadi rujukan pada periode 2013 – 2018 

yakni “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartbat.”. Visi ini merupakan 

semangat Kota Malang dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah 

daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Malang. Melalui visi tersebut, pemerintah Kota Malang juga 

berharap bahwa pembangunan di Kota Malang akan berkeadilan pada 

kemaslahatan “wong cilik” atau masyarakat kelas menengah ke bawah. Adapun 

melalui visi tersebut mengejawentahkan istilah MARTABAT. 

Istilah MARTABAT merujuk pada makna harga diri, kemanusiaan, yang 

memiliki arti kemanusiaan. Untuk dapat dinyatakan sebagai Kota yang 

BERMARTABAT, Kota Malang berusuha untuk mewujudkan kondisi kota yang 

aman, tertib, bersih, dan asri dengan masyarakat yang mandiri, makmur, 
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sejahterah, terdidik, dan berbudaya, serta memiliki religiusitas yang tinggi. Hal ini 

tentunya juga didukung dengan birokrasi pemerintahan yang bersih dari korupsi 

dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. selain itu, 

BERMARTABAT sendiri merupakan akronim dari kata Bersih, Makmur, Adil, 

Religius, Toleran, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. 

Maka dari itu, untuk mewujudkan visi di atas, maka misi dari Kota Malang 

yakni sebagai berikut ini: 

a. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbdya, dan terdidik berdasakan 

pada nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara. 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur, adil, dan akuntabel. 

c. Meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat bersaing di era global 

d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik dari segi fisik dan 

mental 

e. Mewujudkan Kota Malang sebagai tujuan wisata yang aman, nyaman, dan 

berbudaya 

f. Mendorong pelaku ekonomi informal dan UKM untuk lebih produktif dan 

kompetitif 

g. Mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi makro yang berdaya saing 

dan berwawasan lingkungan 

h. Mengembangkan sistem transportasi yang terpadu dan infrastruktur yang 

nyaman bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 
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B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Malang 

1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Malang 

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang adalah: “Terwujudnya 

Kota Malang Sebagai Destinasi Pariwisata Yang Bermartabat” dengan Moto: 

“Beautiful Malang”.  Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:  

a. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan, nilai sejarah, tradisi, adat 

istiadat dan peninggalan purbakala sebagai media untuk mempererat 

persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air.  

b. Mengembangkan, mempromosikan dan menjadikan pariwisata kota 

malang menjadi destinasi pariwisata unggulan memiliki daya jual dan 

daya saing yang kompetitif. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Malang 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan tugas pokok penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan 

pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Disbudpar mempunyai 

fungsi sebagai berikut:  

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan 

pariwisata 

b. Penyusunan perencanaan dan pelaksnaan program di bidang kebudayaan 

dan pariwisata 

c. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang parieisata 

d. Pengembangan dan promosi pariwisata 
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e. Pengelolaan dan pemanfaatan gedung kesenian Gajayana milik 

Pemerintah Kota Malang 

f. Pemberian dan pencabutan teknis perizinan dibidang kebudayaan dan 

pariwisata 

g. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada 

dalam tanggungjawabnya 

h. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah 

i. Pelaksanaan pemungutan penerimaan pajak bukan daerah 

j. Pelaksanaan standar pelayanan minimal 

k. Pengelolaan pengaduan masyarakat dubidang kebudayaan dan pariwisata 

3. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 

Dinas Kebudayan dan Pariwisata (Budpar) Kota Malangc secara legal 

diataur dalam Perda No 6 tahun 2012 tentang SO Dinas Daerah dan Peraturan 

Walikota Malang No 47 tahun 2012 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan 

Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Kedudukan Disbupar 

Kota Malang berada dibawah tanggung jawab langsung dari sekretaris daerah dan 

dipimpin oleh kepala dinas. Maka dari itu, berikut ini Struktur Organisasi 

Disbudpar Kota Malang: 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaria: 

1) Sub bagian keuangan 

2) Sub bagian oenyusunan program 

3) Sub bagian umum 
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c. Bidang Jarahnitra 

1) Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi 

2) Seksi Museum dan Kepurbakalaan 

d. Bidang Pengembangan Seni Budaya 

1) Seksi Keseninan dan Perfilman 

2) Seksi Budaya 

e. Bidang Pengembangan Produk dan Promosi Wisata 

a) Pengelolaan Data Wisata 

b) Seksi Pengembangan Produk Wisata 

c) Seksi Promosi Wisata 

d) UPTD Taman Rekreasi Kota 

f. Kelompok Jabatan Fungsional  
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Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Ma

 

Sumber: Renstra Disbudpar 
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pariwisata yang ada di Kota Malang. Program-program tersebut yakni meliputi: 

a) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

c) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 
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C. Kakang Mbakyu Kota Malang 

1. Gambaran Umum Kakang Mbakyu 

Setiap daerah mempunyai sebutan tersendiri untuk Duta Wisatanya, 

biasanya sebutan tersebut disesuaikan dengan sebutan lokal daerah tersebut. 

Sebutan Duta Pariwisata di Kota Malang dikenal dengan istilah Kakang Mbakyu. 

Kakang merupakan panggilan kehormatan bagi laki-laki, sedangkan Mbakyu 

merupakan panggilan kehormatan bagi Perempuan. Pemilihan Duta Wisata Kota 

Malang bertujuan untuk mencari sosok remaja yang cerdas, kreatif, dan dinamis 

khususnya di bidang kepariwisataan yang nantinya dapat mewakili Kota Malang 

menuju ke Pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi. Kakang Mbakyu Kota 

Malang sendiri telah digelar sebanyak 22 kali secara rutin setiap tahunnya.  

Tujuan adanya Kakang Mbakyu adalah untuk memperkuat positioning 

Kota Malang sebagai Kota Wisata. Adanya Kakang Mbakyu sangat positif karena 

bertujuan untuk meningkatkan promosi kepariwisataan Kota Malang agar potensi 

yang dimiliki dikenal secara luas. Terlepas dari predikat sebagai Duta Wisata, 

bukan berarti ruang lingkupnya hanya seputar Wisata. Menjadi seorang Duta 

Wisata yang berada di bawah komado Pemerintah Kota Malang dengan naungan 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejatinya mengemban satu misi utama, yaitu: 

menjadi cermin, citra, dan figur khususnya bagi generasi muda untuk dapat 

menyalurkan kontribusinya terhadap daerah. Selain itu, juga mampu menjadi 

kreator, menciptakan hal-hal baru yang unik dan kreatif untuk kemajuan kota 

Malang.  
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2. Tugas dan Tujuan Kakang Mbakyu 

Kakang Mbakyu Kota Malang mempunyai beberapa fungsi penting, 

diantaranya: 

a) Memperkuat positioning Kota Malang sebagai Kota Wisata. Adanya 

Kakang Mbakyu sangat positif karena bertujuan untuk meningkatkan 

promosi kepariwisataan Kota Malang agar potensi yang dimiliki dikenal 

secara luas. 

b) Menjadi pelopor dalam masyarakat akan pentingnya sadar wisata 

Kakang Mbakyu harus dapat mempelopori dan mengajak masyarakat 

untuk mengerti dan memahami akan pentingnya pariwisata.  

c) Menjadi salah satu faktor dalam kemajuan dunia pariwisata 

Kakang Mbakyu mempunyai tugas pending bagi dunia kepariwisataan 

kota Malang. Dengan cara mempromosikan obyek-obyek wisata lewat 

berbagai media dinilai cukup efektif untuk menarik minat wisatawan. 

d) Menjadi media promosi pariwisata 

Kakang Mbakyu selalu menjadi media promosi berjalan. Dengan kata lain 

ke manapun pergi berkewajiban untuk tetap mensosialisasikan dan 

mempromosikan potensi yang ada di Kota Malang. 

e) Menjadi sarana dan prasarana masyarakat untuk mengenal segala hal 

dalam pariwisata. 

Berkaitan dengan tiga sebelumnya, sekaligus menjadi penghubung dan 

prasarana bagi masyarakat. 
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3. Kegiatan Kakang Mbakyu 

a) Mempromisikan wisata Kota Malang yang memang relatif sedikit 

memiliki objek wisata alam. Akan tetapi memiliki banyak wisata non alam 

seperti wisata heritage, keberadaan pusat perbelanjaan dan kuliner khas 

Kota Malang yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi Kota 

Malang. 

b) Menciptakan atmosfir yang kondusif bagi perkembangan kepariwisataan 

Kota Malang. Sebab, mengandalkan pemerintah dan dunia usaha wisata 

saja tidak cukup. Diperlukan kerjasama yang baik antar elemen yang ada, 

tanpa terkecuali peran Kakang Mbakyu Kota Malang. 

c) Memajukan dunia pariwisata di Kota Malang sehingga mampu 

memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan PAD Kota Malang. 

d) Menjadi Master of Ceremony dalam acara “Visit India Tourism Seminar” 

dan “Opening Indian Food Festival 

4. Persyaratan Menjadi Kakang Mbakyu 

Kakang Mbakyu sebagai Duta Wisata diharuskan mempunyai 

pengetahuan luas mencakup pengetahuan umum, pengetahuan sejarah dan 

kebudayaan, pariwisata, public speaking, etika perilaku, penguasaan bahasa, dan 

pengembangan diri. Hal itu ditunjang oleh penampilan simpatik dan diarahkan 

untuk menggapai terwujudnya generasi yang berkualitas, santun, dan berdedikasi 

dalam melestarikan budaya, serta berperan aktif dalam promosi pariwisata. 

Berikut beberapa persyaratan persyaratan pendaftaran Kakang Mbakyu Kota 

Malang: 



63 
 

a) Laki-laki dan Perempuan sehat jasmani dan rohani 

b) Warga Negara Indonesia  

c) Usia 17-24 Tahun 

d) Belum pernah menikah dan belum pernah memiliki anak 

e) Pendidikan SMA atau sedang menempuh pendidikan SMA 

f) Tidak sedang menjabat sebagai duta wisata daerah lain 

g) Berpenampilan menarik. 

5. Struktur Organisasi Organisasi Paguyuban Alumni Kakang Mbakyu 

(Pakandayu) Kota Malang  

Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Pakandayu Kota Malang 
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pariwisata. Jadi, dengan demikian promosi pariwisata tidak hanya dilakukan oleh 

kakang mbakyu yang masih menjabat. Selain itu, pakandayu juga dapat 

membantu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal penyelenggaraan 

keguatan pemilihan kakang mbakyu baik dalam proses perencanaan kegiatan 

maupun maupun pelaksanaan teknis kegiatan pemilihan kakang mbakyu.   


