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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kota Malang 

1. Pemetaan Wilayah Pemukiman Kumuh 

Kota Malang merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Kota Malang merupakan kota yang sering menjadi destinasi tujuan wisata karena 

terkenal dengan keindahan alam dan juga wahana wisata. Bersama dengan Kota Batu 

dan Kabupaten Malang, Kota malang merupakan bagian dari satu kesatuan wilayah 

yaitu Malang Raya. Kota Malang menjadikan dirinya menjadi salah satu tujuan dari 

beberapa  kota kecil yang ada di sekitarnya bukan hanya untuksekedar berlibur 

melainkan juga untuk mencari mata pencaharian.   

Kota Malang terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dengan 57 (lima puluh tujuh) 

kelurahan, 548 Rukun Warga (RW), 4.183 Rukun Tetangga (RT). Wilayah kecamatan 

terbagi ke dalam Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Sukun, 

Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Kedungkandang. 

Adapun batasan wilayah administratif dari Kota Malang adalah di Sebelah 

Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan 

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Sebelah Barat 

berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

Kondisi letak geografis Kota Malang yang berada ditengah-tengah antara Kota 

Batu dan Kabupaten Malang menjadikan Kota Malang sebagai pusat dalam berbagai 
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kegiatan penting masyarakat seperti kegiatan perekonomian seperti sektor jasa dan 

perdagangan. 

2. Populasi Penduduk di Kawasan Pemukiman Kumuh  

Dapat kita ketahui Kota Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timu yang 

menjadikan kota Malang padat akan penduduk bukan hanya masalah Kota Malang 

merupakan kota tujuan wisata melainkan banyak warga berdatangan untuk mencari 

kerja dan menetap di Kota Malang. Dapat kita ketahui bahwa pada 29 kelurahan yang 

terdapat dalam SK Walikota Malang tentang Kawasan Kumuh terdapat sekitar 106.893 

rumah tangga serta 122.033 keluarga.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Peta Kelurahan Kumuh Kota Malang 

Sumber: Diolah Peneliti, 2018 

Kelurahan Purwantoro menjadi wilayah dengan keberadaan rumah tangga dan 

keluarga yang paling banyak diantara kelurahan lainnya, masing-masing meliputi 

8.076 rumah tangga dan 9.013 keluarga. Sementara itu, wilayah dengan jumlah rumah 

tangga dan keluarga paling sedikit adalah Kelurahan Kidul Dalem hanya dengan 1.283 

rumah tangga dan 1.482 keluarga. Kemudian dari total rumah tangga yang ada, terdapat 
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sekitar 27% total rumah tangga atau sejumlah 29.384 rumah tangga masih termasuk 

dalam rumah tangga berpenghasilan rendah (MBR) sedangkan 73% lainnya sudah 

memiliki kondisi dan penghasilan yang mencukupi. Wilayah 29 kelurahan ini dihuni 

oleh sekitar 431.486 jiwa penduduk yang terdiri dari 204.398 jiwa penduduk laki-laki 

dan 227.088 jiwa penduduk perempuan. Selengkapnya kondisi kependudukan pada 

wilayah permukiman kumuh di Kota Malang ini dapat diuraikan sebagai berikut.  

Tabel 3.1Populasi Penduduk di Kawasan Pemukiman Kumuh 

NO KECAMATAN KELURAHAN 

∑ 

KPL. 

RT 

∑ KK 

∑ 

KPLA. 

RT 

MBR 

∑ 

KPLA. 

RT 

NON 

MBR 

∑ 

PNDDK. 

LAKI-

LAKI 

∑ PNDDK. 

PRMPUAN 

1 Blimbing Balearjosari 1.780 1.846 424 1.356 2.925 3.133 

2 Blimbing Blimbing 2.425 2.425 551 1.874 4.912 7.727 

3 Blimbing Pandanwangi 6.442 7.079 846 5.596 13.943 14.609 

4 Blimbing Purwantoro 8.076 9.013 1.003 7.073 15.689 18.846 

5 Blimbing Polehan 4.159 4.383 789 3.370 7.620 8.405 

6 Blimbing Jodipan 3.093 3.534 840 2.253 5.981 6.542 

7 Kedungkandang Kotalama 7.142 8.302 2.954 4.188 13.880 15.048 

8 Kedungkandang Mergosono 3.941 4.492 1.622 2.319 7.029 8.641 

9 Klojen Samaan 2.203 3.033 920 1.283 4.463 5.269 

10 Klojen Penanggungan 2.376 2.819 620 1.756 4.537 5.083 

11 Klojen Oro-oro Dowo 3.366 3.530 1.034 2.332 5.629 6.520 

12 Klojen Gadingkasri 2.117 2.669 373 1.744 4.246 4.606 

13 Klojen Bareng 3.783 4.959 853 2.930 7.436 7.952 

14 Klojen Kauman 1.882 2.138 325 1.557 2.926 3.289 

15 Klojen Kidul Dalem 1.283 1.482 411 872 2.212 2.419 

16 Klojen Kasin 2.845 3.430 732 2.113 4.502 5.228 

17 Klojen Sukoharjo 1.948 2.675 251 1.697 4.462 4.598 

18 Lowokwaru Dinoyo 2.364 2.936 512 1.852 4.812 4.890 

19 Lowokwaru Tlogomas 3.230 3.486 1.048 2.182 6.608 7.128 

20 Lowokwaru Merjosari 3.574 3.808 333 3.241 7.127 7.163 

21 Lowokwaru Jatimulyo 3.883 4.196 550 3.333 7.668 7.644 

22 Lowokwaru Tulusrejo 3.925 4.699 1.077 2.848 6.664 7.279 

23 Lowokwaru Sumbersari 1.951 2.202 98 1.853 4.471 6.791 

24 Lowokwaru Lowokwaru 5.326 5.800 987 4.339 9.514 11.164 

25 Sukun Ciptomulyo 3.014 3.476 1.165 1.849 5.695 6.029 

26 Sukun Bandungrejosari 6.393 7.450 2.361 4.032 12.435 13.106 

27 Sukun Sukun 4.148 4.520 1.689 2.459 8.332 8.642 

28 Sukun Bandulan 3.895 4.406 1.446 2.449 6.893 7.114 

29 Sukun Tanjungrejo 6.329 7.245 3.570 2.759 11.787 12.223 

Sumber: RP2KP Kota Malang 2015 
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 Apabila didasarkan sebaran jumlah rumah tangga MBR pada tiap kelurahan 

maka Kelurahan Tanjungrejo, Kotalama, dan Bandungrejosari memiliki jumlah rumah 

tangga MBR yang paling banyak dibanding kelurahan lainnya, dimana yang paling 

tinggi sebanyak 3.570 rumah tangga. Kemudian untuk kelurahan dengan jumlah rumah 

tangga MBR paling sedikit adalah Kelurahan Sumbersari yang hanya 98 rumah tangga. 

Terdapat beberapa wilayah kelurahan yang memiliki kondisi kepadatan penduduk yang 

tinggi dan bahkan 2 (dua) kelurahan memiliki kepadatan yang mendekati sangat tinggi 

yaitu Kelurahan Kotalama dan Mergosono, sedangkan kelurahan dengan kepadatan 

tinggi yang lain meliputi Kelurahan Polehan, Jodipan, Samaan, Sukoharjo, 

Lowokwaru, dan Tanjungrejo 

Dalam hal ini untuk mengetahui kondisi kepadatan penduduk di kawasan 

pemukiman ialah dengan kepadatan dan jenis mata pencaharian yang diusahakan oleh 

penduduk. Kepadatan penduduk salah satunya dipengaruhi oleh luas lahan yang tidak 

mencukupi dan  serta jumlah penduduk yang terdapat pada suatu wilayah terus 

bertambah. Jumlah kepadatan penduduk bisa digolongkan kategori yang sangat tinggi 

apabila memiliki nilai kepadatan lebih dari 400 jiwa/ha, kemudian kepadatan tinggi 

dengan nilai berkisar 201-400 jiwa/ha, kepadatan sedang dengan nilai antara 151-200 

jiwa/ha dan kepadatan rendah dengan nilai kurang dari 150 jiwa/ha. Selengkapnya 

kondidi kepadatan penduduk bisa kita lihat pada tabelsebagaimana berikut : 

Tabel3.2 Kepadatan Penduduk di kawasan kumuh 

N

O 
KECAMATAN KELURAHAN 

KEPADATAN PENDUDUK 

KEPADATA

N 

PENDUDUK 

(Jiwa/Ha)  

Σ PENDUDUK   

(Jiwa) 

LUAS 

WIL. RT 

(Ha) 

1 Blimbing Balearjosari 40 6.058 150,1 
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N

O 
KECAMATAN KELURAHAN 

KEPADATAN PENDUDUK 

KEPADATA

N 

PENDUDUK 

(Jiwa/Ha)  

Σ PENDUDUK   

(Jiwa) 

LUAS 

WIL. RT 

(Ha) 

2 Blimbing Blimbing 116 12.639 108,7 

3 Blimbing Pandanwangi 71 28.552 403,6 

4 Blimbing Purwantoro 150 34.535 230,6 

5 Blimbing Polehan 158 16.025 101,4 

6 Blimbing Jodipan 267 12.523 46,9 

7 Kedungkandang Kotalama 332 28.928 87,0 

8 Kedungkandang Mergosono 340 15.670 46,1 

9 Klojen Samaan 185 9.732 52,5 

10 Klojen Penanggungan 123 9.620 78,0 

11 Klojen Oro-oro Dowo 89 12.149 136,5 

12 Klojen Gadingkasri 97 8.852 91,0 

13 Klojen Bareng 144 15.388 106,9 

14 Klojen Kauman 70 6.215 88,4 

15 Klojen Kidul Dalem 94 4.631 49,4 

16 Klojen Kasin 99 9.730 98,0 

17 Klojen Sukoharjo 165 9.060 55,0 

18 Lowokwaru Dinoyo 86 9.702 112,5 

19 Lowokwaru Tlogomas 74 13.736 185,4 

20 Lowokwaru Merjosari 45 14.290 316,0 

21 Lowokwaru Jatimulyo 62 15.312 245,6 

22 Lowokwaru Tulusrejo 76 13.943 185,4 

23 Lowokwaru Sumbersari 91 11.262 124,0 

24 Lowokwaru Lowokwaru 183 20.678 112,7 

25 Sukun Ciptomulyo 142 11.724 82,7 

26 Sukun Bandungrejosari 93 25.541 275,0 

27 Sukun Sukun 132 16.974 128,7 

28 Sukun Bandulan 63 14.007 221,5 

29 Sukun Tanjungrejo 258 24.010 92,9 

Sumber: RP2KP Kota Malang 2015 

Jika dilihat menurut tabel diatas terdapat beberapa wilayah kelurahan yang 

memiliki kondisi kepadatan penduduk yang cukup sangat tinggi dan dua diantaranya  

memiliki jumlah  kepadatan penduduk  yang mendekati sangat tinggi yaitu Kelurahan 

Kotalama dan Mergosono, sedangkan kelurahan lain yang juga mempunya kawasan 

kepadatan penduduk yang tinggi meliputi Kelurahan Polehan, Jodipan, Samaan, 

Sukoharjo, Lowokwaru, dan Tanjungrejo. Dalam hal ini pemerintah kota malang juga 

harus terus melakukan upaya pemerataan dalam penanganan kawasan pemukiman 

kumuh sendiri di Kota Malang. 
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Kota Malang dalam hal ini memiliki jumlah kawasan kumuh yang cukup tinggi 

dari 57 kelurahan yang terdapat di Kota Malang, 29 kelurahan masuk dalam kategori 

kawasan pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh ini akan ditata ulang hingga terwujud 

program bebas kawasan kumuh pada tahun 2019. Luasan kawasan kumuh di kota 

malang mencapai 608 hektare yang tersebar di 29 kelurahan tersebut. Kawasan ini 

umumnya memiliki tingkat kepadatan bangunan dan penduduk yang lebih tinggi dari 

kawasan kampung biasa dan berlokasi disepanjang aliran Sungai Brantas, sekitar rel 

kereta api dan juga pada beberapa kawasan kampung lainnya. Kondisi kawasan ini 

tergolong kurang bahkan tidak layak huni. Luas kawasan kumuh di Kota Malang bisa 

dilihat dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3.3 Luas Kawasan Kumuh Kota Malang 

No Kecamatan Kelurahan 
Luas SK 

(Ha) 

Luas 

Baseline 

(Ha) 

Hasil Obsevasi 

yang Disepakati 

(Ha) 

1 Sukun Sukun 34,35 102,01 20,85 

2  Ciptomulyo 62,60 24,95 21.14 

3  Bandungrejosari 0,45 60,42 57,05 

4  Tanjungrejo 8,40 39,61 27,49 

5  Bandulan 27,00 53,35 32,16 

6 Klojen Sukoharjo 39,20 39,86 19,32 

7  Kiduldalem 26,02 34,88 9,39 

8  Kauman 3,10 59,48 14,74 

9  Kasin 48,20 52,01 20,36 

10  Bareng 81,56 65,81 20,55 

11  Gadingkasri 42,62 42,62 19.19 

12  Penanggungan 53,01 29,81 16,38 

13  Oro-Oro Dowo 22,40 23,29 13,91 

14  Samaan 30,40 19,98 16,01 

15 Lowokwaru Tulusrejo 8,00 81,54 13,53 

16  Lowokwaru 9,50 22,89 7,42 

17  Jatimulyo 0,40 47,43 7.38 
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No Kecamatan Kelurahan 
Luas SK 

(Ha) 

Luas 

Baseline 

(Ha) 

Hasil Obsevasi 

yang Disepakati 

(Ha) 

18  Dinoyo 0,66 24,5 17.31 

19  Tlogomas 2,54 104,38 18,36 

20  Merjosari 0,05 74,13 18,13 

21  Sumbersari 10,20 46,19 9,92 

22 Blimbing Polehan 17,50 6,70 25,04 

23  Jodipan 4,80 24,28 16.36 

24  Pandanwangi 0,17 25,03 28,07 

25  Balearjosari 2,27 12,89 23,77 

26  Blimbing 0,25 8,02 17.73 

27  Purwantoro 0,05 5,70 22,76 

28 Kedungkandang Mergosono 47,20 23,54 20,48 

29  Kotalama 25,70 33,81 49,64 

Sumber : Berita Acara Hasil Klarifikasi Kawasan Kumuh 2016 

 Berdasarkan data tabel luas kawasan kumuh diatas adalah hasil deliniasi 

kawasan kumuh di Kota Malang  Lokakarya Kegiatan Percepatan RP2KPKP 

KOTAKU Kota Malang. Dari beberapa kecamatan di Kota Malang, Kecamatan 

Kedungkandang memiliki jumlah kawasan pemukiman kumuh yang paling tinggi. 

Sehingga Kota Malang harus memprioritaskan Kecamatan Kedungkandang dalam 

menekan kawasan pemukiman kumuh. Tetapi pemerataan penanganan pemukliman 

kumuh juga harus merata di bebearapa kecamatan lainnya.Menurut data tabel diatas 

luas daerah kawasan pemukiman kumuh juga disebabkan pada daerah di sepanjang 

pinggiran DAS Brantas pada sebagian Kelurahan Penanggungan, Kelurahan Samaan, 

Kelurahan Oro-oro Dowo, Kelurahan Kiduldalem, Kelurahan Polehan, Kelurahan 

Jodipan, Kelurahan Kotalama dan Kelurahan Mergosono. Selain itu juga 

daerahkawasan pemukiman kumuh  juga menempati sepanjang pinggiran yang 
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dilewati oleh Sungai Amprong yaitu pada sebagian Kelurahan Madyapuro dan 

Kelurahan Lesanpuro. 

B. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Barenlitbang) 

Kota Malang  

Barenlitbang merupakan salah satu unsur dalam penunjang Pemerintah Daerah 

yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menentukan kebijakan di bidang 

perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan, 

perkembangan dan kemajuan di Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi. 

Barenlitbang melalui bidang Perencanaan,Pengembangan dan Teknologi Informasi  

dalam hal ini memiliki peran sebagai kordinator pengawasan program perencanaan 

pembangunan berkelanjutan di kawasan permukiman kumuh. Barenlitbang sendiri 

sebagai instansi yang memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan 

daerah terkait RPJMD Kota Malang dan dokumen RP2KPKP dalam pengentesan 

pemukiman kumuh yang nantinya mengarah ingim mewujudkan Kota Malang sebagai 

kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi menciptakan kota layak 

huni dan juga aman tentram dan nyaman bagi kesejahteraan masyarakat.  

a. Visi dan Misi  

Visi dari badan perencanaan,penelitian dan pengembangan daerah Kota Malang 

adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.” Hal tersebut berarti perencanan 

pembangunan di kawasan Kota Malang harus memperhatikan aspek lingkungan. 

Dimana setiap pembangunan sendiri haruslah berwawasan lingkungan supaya 
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pembangunan berkelanjutan sendiri bisa dirasakan setiap masyarakat demi 

keseajhteraan masyarakat sendiri. Diharapkan pembangunan sendiri ini tidak hanya 

saat ini tetapi juga berkelanjutan dengan harapan pembangunan di Kota Malang merata 

di setiap wilyah. Sehingga untuk mewujudkan Visi diatas maka Misi dari Barenlitbang 

sendiri adalah:  

1. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 

2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang yg merata sebagai 

motor penggerak pertumbuhan perekonomian kawasan sekitarnya. 

3. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan 

Rencana Pembangunan Kota melalui penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah maupun penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah 

merujuk pada hasil penelitian maupun database potensi wilayah.  

 Sebagaimana misi tersebut diatas dalam hal ini Kota Malang ingin meningkatkan 

pembangunan yang berwawasan linkungan. Karena Kota Malang merupakan kota yang 

sangat padat penduduk dan merupakan kota dengan tujuan wisata maka sewajarnya 

perlu memikirkan bagaimana menciptakan lingkungan yang berwawasan lingkungan 

agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua masyararakat baik 

masyarakat kota Malang sendiri maupun para wisatawsan yang berkunjung. Karena 

juga sepatutnya masyarakat sadar akan bagaimana mengolah kawasan pemukiman 

padat pendududk menjadi lingkungan yang asri yang aman dan nyaman bagi anak-anak 

dan juga ibu.  
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 Dengan meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan juga akan 

meningkatkan pertumbuan perekonomian di kawasan pembangunan. Karena di Kota 

Malang sudah banyak masyarakat yang mulai sadar akan keindahan dan kenyaman 

lingkungan. Sudah banyak kampung-kampug yang dulunya adalah lingkungan kumuh 

dirubah menjadi lingkungan yang berwawasan lingkungan seperti kampung 3G (Go 

Green Glintung) di kelurahan Purwantoro yang atas kesadaran masyarakatnya yang 

ingin merubah kampungnya yang berpredikat kumuh menjadi kawasan yang 

berwawasan lingungan dan juga ada kampung yang dulunya sangat menyeramkan 

karena aksi premanisme juga dengan bantuan swasta dan kesadaran masyarakat 

menjadikan kampung wisata jodipan sebagai penggerak perekonomian warga sekitar 

dengan adanya kampung wisata jodipan masyarakat bisa memperoleh pemasukan dari 

tiket para pengunjung yang hanya ingin melihat ataupun dari berjualan di sekitar 

tempat wisata kampung tersebut karena itu sangat baik sebagi penggerak 

perekonomian di sekitar kawasan wisata jodipan  yang dulunya hanya kampung kumuh 

yang berada di lingkungan sepadan sungai.   

b. Tujuan dan Tugas, Pokok, dan Fungsi  

 Tujuan dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan daerah Kota 

malang adalah dengan menyediakan rencana pembangunan yang memadai. Dalam hal 

ini memadai berarti pemerintah sebisa mungkin melakukan pembangunan yang 

memadai bagi masyarakatnya. Semua pembangunan harus dikhususkan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan hal ini masyarakat akan merasakan dampak 

dari pembangunan yang berkelanjutan dan memadai dan juga bisa menggerakan 

peekonomian masyarakat itu sendiri.  
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 Dengan hal ini Barenlitbang juga perlu memperhatikan dalam mengendalikan 

penataan bangunan agar pembangunan bisa merata di beberapa sektor. Supaya tidak 

terjadi kepadatan penduduk di wilayah pembangunan. Jadi pembangunan harus lah 

merata dan bisa berdampak pada penataan lingkungan yang layak huni bagi 

masyarakat. Pembangunan juga harus bisa bagaiamana caranya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka akan 

sangat berpengaruh terhadap pola hidup masyarakat itu sendiri. Mayarakat akan bisa 

hidup dengan layak dan bisa memperhatikan aspek lingkungan sekitarnya. 

c. Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan 

Daerah (Barenlitbang) Kota Malang  

 Dalam penelitian kali ini fokus penelitian di bidang Insfrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah dengan melakukan wawancara dan juga menganalisa data 

bagaiamana peran Barenlitbang dalam penanganan pemukiman kumuh Kota Malang 

melalui pengembangan Kampung tematik Keramat. Dalam hal ini Barenlitbang selaku 

dinas yang mempunyai program dengan nama List Project yang sasarannya 

permukiman kumuh di Kota Malang agar terciptanya kualitas dan kuantitas hunian dan 

bangunan perkotaan yang layak huni dan aman dan tetap memperhatikan aspek 

lingkungan. Sesuai dengan Visi dari badan perencanaan,penelitian dan pengembangan 

daerah Kota Malang adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.” Hal 

tersebut berarti perencanan pembangunan di kawasan Kota Malang harus 

memperhatikan aspek lingkungan. ini adalah struktur organisasi barenlitbang Kota 

Malang : 
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C. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Malang 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu perangkat 

daerah yang termasuk dalam satuan perangkat kerja daerah yang tergolong dinas  baru. 

Dinas Perumahan dan Permukiman sendiri baru berdiri pada bulan Januari 2017. Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan hasil peleburan dari dua dinas yang 

sebelumnya bernama Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum 

Perumahan dan Pengawasan Bangunan. Dinas Perumahan dan Permukiman 

melaksanakan tugas Perumusan kebijakan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan 

permukiman serta pertanahan.  

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal ini juga terlibat dalam hal 

penanganan pemukiman kumuh di Kota Malang. Disperkim sendiri dalam hal 

penangan pemukiman sebagai pelaksana teknis dalam hal meningkatkan sarana dan 

prasarana pada pemukiman kumuh. Dengan hal ini disperkim untuk mengatasi masalah 
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pemukiman kumuh dengan mengadakan program bedah rumah yang sasarannya adalah 

rumah yang tidak layak huni dan juga dalam melaksanakan program ini disperkim juga 

memiliki syarat untuk para penerima program bedah rumah yakni dengan 

menunjukkan legalitas kepemilikan tanah atau shm rumah tersebut. Meskipun dalam 

hal pembangunan program bedah rumah ini juga sngat terbatas karena program ini 

memiliki anggaran yang sangat terbatas karena dana dari anggaran program bedah 

rumah juga kurang mendapatkan dana dari pusat dan hanya mengandalkan dana dari 

APBD yang dirasa kurang dalam hal memenuhi kebutuhan dalam program bedah 

rumah itu sendiri. 

a. Visi dan Misi  

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013-2018, 

Mempunyai visi : “Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak,Asri, Dan Menarik Yang Berbasis 

Pada Ketertiban Pertanahan. Jika melihat diatas Disperkim dalam hal ini harus  

menyediakan tempat hunian yang layak huni yang sesuai dengan tata ruang daerah. 

Supaya nantinya pembangunan ini mengarah pada terwujudnya peran serta masyarakat 

dalam penyediaan tempat hunian yang layak huni dan menciptakan kondisi lingkungan 

permukiman perkotaan yang tidak kumuh dan berwawasan lingkungan.     

Dalam hal ini pemerintah melalui Disperkim juga harus memperhatikan sarana dan 

prasarana RTH (Ruang Terbuka Hijau)  baik yang difungsikan sebagai taman kota, 

hutan kota, lahan resapan, maupun fungsi penghijauan lainnya. Sehingga untuk 

mewujudkan Visi diatas maka Misi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
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adalah : “Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang 

terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan”. 

Disperkim dalam hal ini bertanggung jawab dalam penyediaan tempat hunian yang 

layak huni yang sesuai dengan tata ruang daerah, dan menciptakan kondisi lingkungan 

permukiman perkotaan yang sehat (tidak kumuh), serta pembangunan infrastruktur dan 

berkelanjutan dan juga harus berwawasan lingkungan.  

b. Tujuan dan Tugas Pokok dan Fungsi 

Tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam rangka mencapai 

terwujudnya visi dan misi DISPERKIM Kota Malang, maka visi dan misi tersebut 

harus sesuai dengan tujuan.Tujuan Disperkim kota Malang yaitu: Meningkatkan 

kualitas hunian Perkotaan dan pemanfaatan tanah yang mendukung tertib tata ruang” 

Jadi dalam hal ini pemerintah Kota Malang melalui Disperkim sendiri agar 

meningkatkan kualitas kualitas dan kuantitas bangunan perkotaan. Tidak ada lagi 

hunian atau kawasan pemukiman kumuh yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. 

Dan pembangunan perkotaan haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang sudah di 

tentukan dan tidak melanggar peraturan yang sudah di buat dalam hal pendirian 

bangunan di kawasan perkotaan Jadi Disperkim sendiri dalam hal ini harus mengontrol 

dan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana bagi masyarakat agar masyrakat bisa 

mengakses kehidupan yang layak dan menempati bangunan man mestinya dan tidak 

lagi tinggal di kawasan kumuh perkotaan.  
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c. Struktur Organisasi Disperkim 

Dalam penelitian kali ini fokus penelitian di bidang Perum dan Permukiman 

dengan melakukan wawancara dan juga menganalisa data bagaiamana peran 

Disperkim dalam penanganan pemukiman kumuh Kota Malang melalui 

pengembangan Kampung tematik Keramat. Sesuai dengan visi dan misi Disperkim 

Kota Malang yaitu: Meningkatkan kualitas hunian Perkotaan dan pemanfaatan tanah 

yang mendukung tertib tata ruang” Jadi dalam hal ini pemerintah Kota Malang melalui 

Disperkim sendiri agar meningkatkan kualitas dan kuantitas bangunan perkotaan. Agar 

tidak ada lagi hunian atau kawasan pemukiman kumuh yang tidak memperhatikan 

aspek lingkungan. Dan pembangunan perkotaan haruslah sesuai dengan syarat-syarat 

yang sudah di tentukan dan tidak melanggar peraturan yang sudah di buat dalam hal 

pendirian bangunan di kawasan perkotaan. Ini adalah struktur organisasi Disperkim 

Kota Malang :  

 

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Disperkim Kota malang 

Sumber: Diolah Peneliti, 2018 

 



79 
 

D. Gambaran Umum Kelurahan Kasin 

1. Kondisi Demografis dan Kependudukan 

Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang merupakan salah satu diantara 

11 kelurahan di wilayah administrasi Kecamatan Klojen yang secara geografis terletak 

di kawasan pusat Kota Malang. Hal ini bisa dilihat dari jarak Pusat Pemerintahan Kota 

Malang dengan Pusat Pemerintahan Kelurahan Kasin yang hanya berjarak tidak lebih 

dari 1.5 km. Secara Administratif Kelurahan Kasin terbagi menjadi 11 RW dan 96 RT, 

dimana dari 11 RW tersebut ada 3 RW yang letaknya di bantaran sungai Brantas 

diantaranya adalah : RW 07, RW 03, RW 02. Tentunya ini sangat tidak aman dan 

sangat rawan terhadap bencana alam seperti banjir maupun tanah longsor.  

Khususnya di wilayah RW 03 sendiri hampir sebagian warganya bertempat tinggal 

di bantaran Sungai Brantas. Banyaknya rumah tidak layak huni disana menjadikan 

daerah di bantaran sungai Brantas ini menjadi kawasan kumuh yang dimana dalam 

penataan bangunan nya sangant tidak memperhatikan aspek lingkungan. Dengan 

kehidupan seperti ini perlu mendaptkan perhatian lebih dari pemerintah Kelurahan 

Kasin maupun dari Pemerintah Kota Malang dalam aspek kehidupan yang lebih layak 

dengan adanya pemerataan pembangunan maupun dengan kondisi lingkungan serta 

memperhatikan aspek pendidikan juga.  

Adapun batas wilayah Administratif Kelurahan Kasin sebagai berikut: Sebelah 

Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun. Sebelah Utara 

Kelurahan Kauman dan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen. Sebelah Timur 

Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen. Dan Sebelah Selatan Kelurahan Ciptomulyo 

Kecamatan Sukun. Wilayah Kelurahan Kasin yang berada pada pusat perkotaan atau 
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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. 

2. Kampung Keramat Kelurahan Kasin 

Kampung Tematik dengan nama “Kampung Keramat” ini merupakan salah satu 

kuburan terbesar di Kota Malang yang terletak di Kawasan Kelurahan Kasin 

Kecamatan Klojen Kota Malang. Kampung Keramat sebagai sebuah kampung tematik 

baru diharapkan memberi warna dan gambaran pemikiran tentang bagaimana menata 

sebuah pemukiman yang terletak di sebuah kawasan pemakaman serta di kawasan 

pemakaman yang memiliki keunikkan lingkungan dan memiliki ikon- ikon yang 

menarik guna menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam bagaimana menjaga 

lingkungan daerahnya.  

Pada masa yang akan datang, kawasan pemukiman ini akan digunakan sebagai 

kawasan wisata yang memiliki keunikkan gagasan sebuah makam yang terletak di 

tengah- tengah kawasan pemakaman. Kesan angker yang selama ini ditampilkan ketika 

melihat image kuburan yang memiliki pandangan seram dan mistis nantinya akan 

diubah menjadi sebuah destinasi atau tujuan wisata yang menyenangkan dan dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan destinasi tujuan 

wisata dengan nuansa yang baru dan unik. Dengan dijadikannya  

Kampung Makam sebagai tujuan wisata maka diharapkan hal ini dapat mengubah 

konsep berpikir masyarakat dari yang dulunya tidak memikirkan aspek lingkungan pola 
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pikirnya di ubah untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan 

pemukimannya menjadi sebuah kawasan pemukiman layak huni yang nyaman dan 

terlepas dari kesan kumuh juga kotor serta kurang penataan. 

Kampung Makam yang saat ini ada akan dirubah wajahnya kawasannya menjadi 

sebuah kampung di tengah-tengah kawasan pemakaman dan bantaran sungai menjadi 

pemukiman yang nyaman dan layak huni bebas dari kesan kumuh dan juga kotor yang 

juga sangat rawan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dimana 

peran masyarakat sangat di butuhkan sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap 

lingkungan dan juga nantinya agar dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk 

masyarakat sekitar area makam. 

Kampung Keramat sebagai sebuah pemukiman baru diharapkan menjadi 

sebuah kenyataan perancangan bahwa sebuah pemukiman yang tadinya tidak tertata 

dan tak layak huni menjadi sebuah pemukiman yang nyaman, layak huni dan dapat 

bermanfaat bagi warganya. Dimana dengan adanya Kampung Keramat dapat menjadi 

sebuah destinasi atau tujuan wisata religi baru di Kota Malang. Harapannya dengan 

diadakan lomba kampung tematik ini menumbuhkan peran dan kesadaran masyarakat 

mengerahkan segala ide-ide atau kreatifitasnya dalam merencanakan, merancang dan 

mewujudkan wahana- wahana baru dalam sebuah konsep ruang wisata.  

Dengan terwujudnya rancangan Kampung Keramat ini nantinya akan member 

dampak atau kontribusi yang sangat positif untuk kemajuan taraf hidup masyarakatnya. 

Diharapkan dengan adanya perancangan Kampung Keramat ini sebagai sebuah 
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kampung tematik akan terjadi perubahan paradigma berfikir tentang bagaimana 

bermukim yang baik, bagaimana menata sebuah kawasan pemukiman yang terletak di 

tengah kawasan pemakaman dan terletak di tepian bantaran sungai menjadikan dirinya 

sebagai sebuah pemukiman dengan pencintraan lingkungan tertata, memiliki budaya 

bersih dan layak huni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian mengenai penerapan 

good urban governance dalam pengembangan kampung tematik keramat dalam rangka 


