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3.1  Gambaran Umum Kota Malang  

3.1.1 Kondisi Fisik Dasar  

Kota Malang  adalah sebuah  kota  di  Provinsi  Jawa Timur,  

Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan wilayahnya 

dikelilingi oleh  Kabupaten Malang.  Kota Malang terletak di  bagian  selatan 

Propinsi Jawa Timur. Kota Malang merupakan sebuah kota yang memiliki tinggi 

wilayah di atas rata-rata di Propinsi Jawa Timur. Kota Malang merupakan daerah 

dengan curah hujan yang tinggi serta memiliki kelembaban udara yang tinggi 

dengan kemiringan lahan yang cukup beragam.  

A.  Geografis dan Administratif  

Menurut RTRW Kota Malang Tahun 2008 – 2028, pada garis ekuator Kota 

Malang terletak di 07o 54°52,32° Lintang Selatan  –  08o03°05,11° Lintang 

Selatan serta 112o34°09,48° Bujur Timur  –  112o431°34,93° Bujur Timur, 

dengan luas kurang lebih 11.006 Ha. Kota Malang terdiri dari lima kecamatan dan 

57 kelurahan.  

Tabel 3.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang  

No Kecamatan Jumlah Kelurahan 

1 Klojen 11 

2 Blimbing 11 

3 Kedungkandag 12 

4 Lowokwaru 12 
5 Sukun 11 

          Sumber: RTRW Kota Malang 2008-2028 
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3.2 Gambaran Umum Kelurahan Madyopuro 

3.2.1 Kondisi Geografis Kelurahan Madyopuro 

Kelurahan Madyopuro merupakan salah sau Kelurahan yang terdapat di 

Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Dengan luas wilayah 

3,26 km2, berikut adalah batas administratif kelurahan Madyopuro. 

Batas Utara : Kelurahan Sekarpuro 

Batas Selatan : Kelurahan Lesanpuro 

Batas Barat : Kelurahan Sawojajar 

Batas Timur : Kelurahan Cemorokandang 

 Apabila dicermati dari aksesabilitas penduduk menuju beberapa fasilitas 

pemerintahan yang diberikan, berikut merupakan orbitasi (jarak dari pusat 

pemerintahan) yang dapat diakses oleh masyarakat. 

- Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 6 km 

- Jarak dari pusat pemerintahan Kota  : 9 km 

- Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten  : 9 km 

- Jarak dari Ibukota Provinsi   : 100 km 

3.2.2 Penduduk Kelurahan Madyopuro 

 Berdasarkan pada buku monografi Kelurahan Madyopuro, berikut data 

mengenai jumlah komposisi penduduk Kelurahan Madyopuro. 

Tabel 3.2  Jumlah penduduk berdasar jenis kelamin 
 

 

  

No Jenis Kelamin Jumlah  Prosentase 
1 Pria 8393 50,79% 
2 Wanita 8130 49,20% 
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 Dari tabel 3.2 diperoleh data bahwa mayoritas penduduk Kelurahan 

Madyopuro adalah pria dengan jumlah prosentase sebesar lebih dari 50%. 

Sedangkan untuk tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan mayoritas warga 

kelurahan Madyopuro didominasi oleh pegawai swasta dan lulusan SMU/SMA 

Sederajat. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel 3.2 dan 3.3. 

Tabel 3.3 Jumlah penduduk berdasar jenis pekerjaan 
 

 

 

 

 

 

  

Pada tabel 3.3 di atas tampak bahwa mayoritas penduduk Kelurahan 

Madyopuro di dominasi oleh Pegawai Swasta dengan jumlah 722 jiwa dan 

prosentase sebesar 26%. Jumlah penduduk terbanyak kedua berdasar pada jenis 

pekerjaan adalah kelompok pensiunan dengan jumlah 540 jiwa dan prosentase 

19,46%. Dari jenis pekerjaan ini dapat memberikan gambaran mengenai pola pikir 

dan sikap yang diambil oleh mayoritas warga kelurahan Madyopuro.  

 

 

 

 

 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1 Pegawai Negeri Sipil 359 
2 ABRI 51 
3 Swasta 722 
4 Wiraswasta 325 
5 Petani 72 
6 Tukang 78 
7 Buruh Tani 97 
8 Pensiunan 540 
9 Nelayan - 
10 Pemulung 5 
11 Jasa 25 
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Tabel 3.4 Tingkat pendidikan warga Kelurahan Madyopuro 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Taman Kanak – Kanak - 
2 Sekolah Dasar 311 
3 Sekolah Menengah Pertama 2729 
4 Sekolah Menengah Atas 6390 
5 Akademi/D3 991 
6 Sarjana 1318 
7 Pascasarja 24 
8 Pendidikan Khusus - 

 Sumber: Buku monografi Kelurahan Madyopuro 2014 

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa mayoritas warga Kelurahan Madyopuro 

berstatus pendidikan SMA dengan prosentase sebesar 54,04 %. Diurutan kedua 

pendidikan paling banyak ditempuh adalah SMP dengan prosentase 29,12 % dan 

Sarjana dengan prosentase sebanyak 11,20%. Tingkat pendidikan menunjukkan 

pemahaman dan pemaknaan masyarakat mengenai fenomena yang terjadi di 

sekitarnya. Dinilai secara sekilas menunjukkan bahwa masyarakat di kelurahan 

Madyopuro kritis terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. 

 

3.2.3 Fasilitas Umum 

Tersedianya fasilitas umum yang dimiliki oleh suatu daerah dapat 

menunjang pemenuhan kebutuhan akan pelayanan publik di daerah tersebut. 

Fasilitas yang terdapat di Kelurahan Madyopuro tergolong cukup bervariasi dan 

dinilai dapat memenuhi kebutuhan warganya. Berikut adalah daftar fasilitas yang 

ada di Kelurahan Madyopuro. 
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Dari daftar fasilitas tersebut, terlihat bahwa jumlah perumahan di 

kelurahan Madyopuro adalah 4 buah. Peneliti menekankan jumlah perumahan 

karena berkaitan dengan penelitian yang sedang di kaji. Jika di analisis, dengan 

luasan lebih dari 3 km2  dan terdapat fasilitas yang bervariasi maka sudah 

tergolong berlahan sempit untuk kembali membuat pemukiman dengan konsep 

perumahan tersebut. Karena setidaknya masih terdapat ruang gerak yang tersisa 

8 Jumlah Penduduk Miskin : 451 orang 117 KK
( menurut standart BPS )

9 U M R  Kota : Rp.
10 Sarana Prasarana

a Kantor Kelurahan :  Permanen
b Prasarana Kesehatan :

1) Puskesmas : ada 
2) UKBM ( Posyandu ) : 16 buah
3) Poliklinik / Balai Pelayanan masyarakat : - buah

c Prasarana Pendidikan :
1) Gedung Sekolah PAUD : -
2) Gedung Sekolah TK : 7 buah
3) Gedung Sekolah SD : 4 buah
4) Gedung Sekolah SLTP : 1 buah
5) Gedung Sekolah SMU : 2 buah
6) Gedung Perguruan Tinggi : 2 buah

d Prasarana Ibadah
1) Mesjid : 11 buah
2) Mushola : 28 buah
3) Gereja : - buah
4) Pura : - buah
5) Vihara : - buah
6) Klenteng : - buah

d Prasarana Umum
1) Olahraga : 2 buah
2) Kesenian / budaya : - buah
3) Balai Pertemuan : 1 buah
4) Perumahan : 4 buah
5) Lainnya ...... : - buah
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untuk kegiatan masyarakat yang lain.  

 

3.2.4 Pemerintahan 

Di bidang pemerintahan, Kelurahan Madyopuro memiliki formasi yang 

tidak jauh berbeda dengan struktur pemerintahan di tingkat kelurahan yang 

mayoritas di gunakan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dalam rincian sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B DATA PERSONIL

1 Lurah
a Nama : FATCHUR RACHMAN, SH
b Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
c NIP : 19600304 198902 1 001
d Pendidikan : Sarjana
e TMT Masa Jabatan : 29-May-12
f Riwayat Jabatan : 1) Sekretaris Kelurahan Cemorokandang

2) Lurah Madyopuro
3) - dst

g Jenis kelamin : Laki-laki

2 Sekretaris Lurah
a Nama : GALING SUDARYANTO
b Pangkat/Golongan : Penata / III c
c NIP : 19580424 198302 1 005
d Pendidikan : Sarjana
e TMT Masa Jabatan : 10/03/2011
f Riwayat Jabatan : 1) Seklur Kelurahan Klojen

2) Seklur Kelurahan Madyopuro
3) - dst

g Jenis kelamin : Laki-laki

3 Kepala Seksi Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban
a Nama : MUHAMAD MANSYUR
b Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/b)
c NIP : 19680113 199003 1 008
d Pendidikan : SLTA
e TMT Masa Jabatan : 29/05/2012
f Riwayat Jabatan : 1) Staf Dispenda Kota Malang

2) Kasi Pem. dan Trantib Kel.Madyopuro
3) - dst

g Jenis kelamin : Laki-laki
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4. Kepala Seksi Kesmas
a Nama : ENDANG SULAENI, SE
b Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
c NIP : 19590224 198602 2 007
d Pendidikan : Sarjana ( S I )
e TMT Masa Jabatan : 10/03/2011
f Riwayat Jabatan : 1) Kasie Kesmas Kel. Blimbing

2) Kasi Kesmas Kel. Madyopuro
3) - dst

g Jenis kelamin : Perempuan
5. Kepala Seksi Pelayanan Umum

a Nama : MUJIWARTI, SE
b Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)
c NIP : 19590516 198202 2 004
d Pendidikan : Sarjana ( S I )
e TMT Masa Jabatan : 06/10/2013
f Riwayat Jabatan : 1) Kasie Yanmum Kel. Sawojajar

2) Kasi Yanmum Kel.Madyopuro
3) - dst

g Jenis kelamin : Perempuan
6. Kasi P M P

a Nama : Drs. DWI PUTRA, SH
b Pangkat/Golongan : Penata / III c
c NIP : 19600213 197907 1 004
d Pendidikan : Sarjana
e TMT Masa Jabatan : 01/01/2013
f Riwayat Jabatan : 1) Kepala TU SMA 3 Malang

2) Kasi PMP Kel.Madyopuro
3) - dst

g Jenis kelamin : Laki-laki

B DATA PERSONIL

1 Lurah
a Nama : FATCHUR RACHMAN, SH
b Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
c NIP : 19600304 198902 1 001
d Pendidikan : Sarjana
e TMT Masa Jabatan : 29-May-12
f Riwayat Jabatan : 1) Sekretaris Kelurahan Cemorokandang

2) Lurah Madyopuro
3) - dst

g Jenis kelamin : Laki-laki

2 Sekretaris Lurah
a Nama : GALING SUDARYANTO
b Pangkat/Golongan : Penata / III c
c NIP : 19580424 198302 1 005
d Pendidikan : Sarjana
e TMT Masa Jabatan : 10/03/2011
f Riwayat Jabatan : 1) Seklur Kelurahan Klojen

2) Seklur Kelurahan Madyopuro
3) - dst

g Jenis kelamin : Laki-laki

3 Kepala Seksi Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban
a Nama : MUHAMAD MANSYUR
b Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/b)
c NIP : 19680113 199003 1 008
d Pendidikan : SLTA
e TMT Masa Jabatan : 29/05/2012
f Riwayat Jabatan : 1) Staf Dispenda Kota Malang

2) Kasi Pem. dan Trantib Kel.Madyopuro
3) - dst

g Jenis kelamin : Laki-laki
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 Berdasarkan pada data mengenai pegawai yang ada di Kelurahan Madyopuro, 

maka selanjutnya akan dijabarkan mengenai tugas pokok dan fungsi pada daftar 

Tupoksi sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

4. Kepala Seksi Kesmas
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2) Kasi Yanmum Kel.Madyopuro
3) - dst

g Jenis kelamin : Perempuan
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a Nama : Drs. DWI PUTRA, SH
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c NIP : 19600213 197907 1 004
d Pendidikan : Sarjana
e TMT Masa Jabatan : 01/01/2013
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2) Kasi PMP Kel.Madyopuro
3) - dst

g Jenis kelamin : Laki-laki
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C DATA KEWENANGAN

1 Jumlah urusan yang dilimpahkan Walikota : 7
2 Urusan yang dilimpahkan Walikota : 13

a Urusan Wajib
- Bidang : Rekomendasi

Urusan - Melaksanakan penertiban rekomendasi sebagai 
persyaratan dalam penerbitan Ijin Pemondokan ;

- Melaksanakan penertiban rekomendasi sebagai 
persyaratan dalam penerbitan Ijin Keramaian yang
menjadi kewenangan Camat ;

- Melaksanakan penertiban rekomendasi sebagai 
persyaratan dalam penerbitan Ijin Parkir Insidentil
yang menjadi kewenangan Camat ;

- Melaksanakan pengesahan Surat Pernyataan Tidak
Keberatan Tetangga yang dipersyaratkan dalam
penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dan Ijin
Gangguan ;

- Melaksanakan pemberian surat keterangan terhadap
kegiatan pengumpulan dana untuk kegiatan kema-
syarakatan ;

- Melaksanakan pemberian rekomendasi atau surat
keterangan di bidang penyenggaraan urusan pemerin-
tahan ,pembangunan dan kemasyarakatan sesuai 
tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan 
perundang-undangan.

Jumlah : 6 urusan
- Bidang : Koordinasi

Urusan - Melakukan koordinasi dengan POLRI atau TNI menge-
nai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentra -
man dan ketertiban umum ;

- Melakukan koordinasi dengan pemuka agama untuk
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum ;

- Melakukan koordinasi dengan tenaga pengamanan
swadaya masyarakat dalam rangka mewujudkan 
ketentraman dan ketertiban umum ;

- Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait atau
POLRI di bidang penegakan peraturan perundang -
undangan ;

- Melakukan koordinasi dengan SKPD  atau pihak
swasta di bidang pemeliharaan prasaranan dan 
fasilitas pelayanan umum ;

- Melakukan koordinasi dengan SKPD atau instansi
vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan ;

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
dengan SKPD di bidang penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan

Jumlah : 7 urusan
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- Bidang : Pembinaan
Urusan - Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta

dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Daerah tingkat Kelurahan ( Musrenbangkel) ;

- Melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyara-
katan ;

- Melakukan pembinaan terhadap penyenggaraan
kegiatan sosial dan kemasyarakatan ;

- Melakukan pembinaan terhadap petugas perlindungan
masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman
dan ketertiban umum ;

- Melakukan pembinaan kader di bidang sosial kema-
syarakatan , lingkungan dan pembangunan .

Jumlah : 5 urusan

- Bidang : Pengawasan
Urusan - Melakukan pengawasan terhadap program pemberda-

yaan masyarakat di wilayah kelurahan yang di seleng-
garakan oleh pemerintah maupun swasta ;

- Melakukan pengawasan kelengkapan perizinan dalam
penyelenggaraan kegiatan di masyarakat ;

- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengumpu-
lan dana untuk kegiatan kemasyarakatan ;

- Melakukan pengawasan terhadap program pemberda-
yaan masyarakat di wilayah kelurahan yang di seleng-
garakan oleh pemerintah maupun swasta ;

- Melakukan pengawasan dalam rangka pengendalian
dampak sosial terhadap kegiatan pembangunan dan 
perbaikan fasilitas umum ;

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegia-
yang menimbulkan keramaian dalam rangka menjaga
dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum ;

- Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyeleng-
garaan bangunan, kegiatan usaha yang meliputi 
usaha dagang dan usaha industri, serta kegiatan 
sosial dan kemasyarakatan.

Jumlah : 7 urusan  

 

 

 



 46 

- Bidang : Fasilitas
Urusan - Melakukan Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan 

umum ;
- Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan peme- 

liharaan ketentraman dan ketertiban umum yang me-
libatkan SKPD atau POLRI/TNI ;

- Melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa atau
konflik sosial skala kelurahan yang bersifat non
yustisi ;

- Melakukan fasilitasi kegiatan yang melibatkan masya
rakat yang diselenggarakan oleh SKPD , instansi
vertikal atau pihk swasta ;

Jumlah : 4 urusan
- Bidang : Penetapan

Urusan - Melakukan penetapan pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan Kelompok Kerja atau penyebutan lainnya yg.
memiliki fungsi menyelenggarakan kegiatan peme -
rintahan kelurahan ;

- Melakukan penetapan pengurus Pemberdayaan Kese-
jahteraan Keluarga (PKK) tingkat kelurahan dan 
pengurus pada lembaga kemasyarakatan lain sesuai 
tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan 
perundang-undangan .

Jumlah : 2 urusan
- Bidang : Penyelenggaraan 

Urusan - Menyelenggarakan program pemberdayaan masyara -
kat kelurahan ;

- Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan peme-
trintahan kelurahan ;

- melakukan pendataan dan penyusunan monografi dan
data dasar profil kelurahan ;

- Menyelenggarakan posyandu balita dan posyandu 
lansia ;

- Melakukan tugas-tugas di bidang pemberdayaan kema
syarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang -
undangan ;

- Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat ;

- Melakukan percepatan pencapaian Standar Pelayanan 
Minimanl (SPM) kepada masyarakat ;

- Melakukan evaluasi terhadap pelaksaan pelayanan
kepada masyarakat ;  
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- Melakukan pendataan kegiatan penyelenggaraan ba -
ngunan, kegiatan usaha yang meliputi usaha dagang 
dan usaha industri, serta kegiatan sosial dan kemasya
rakatan ;

- Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelang-
garan peraturan perundang-undangan di bidang keten-
traman dan ketertiban umum yang terjadi ;

- Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelang-
garan peraturan daerah yang terjadi ;

- Melaksanakan forum Musyawarah Perencanaan Pem-
bangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan ;

- Melaksanakan pengesahan/penerbitan surat pernya-
taan dan/atau surat pernyataan di bidang pelayanan
administrasi kependudukan sesuai tugas pokok dan 
fungsi atau perintah perundang-undangan.

Jumlah : 13 urusan  

Di Bidang Keamanan, maka berikut rincian dari jumlah anggota keamanan 

yang terbentuk di Kelurahan Madyopuro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

1 Jumlah Anggota Linmas : 60 orang
2 Jumlah Pos Kamling : 30 pos
3 Jumlah Operasional Penertiban : - kali
4 Jumlah Kejadian Kriminal

a Pencurian : - kali
b Perkosaan : - kali
c Kenakalan Remaja : - kali
d Pembunuhan : - kali
e Perampokan : - kali
f Penipuan : - kali

5 Jumlah Kejadian Bencana Alam : - kali
6 Jumlah Pos Bencana Alam : - pos
7 Jumlah Pembalakan Liar : - kali
8 Jumlah Pos Hutan Lindung : - pos

Malang,    31 Desember 2014
LURAH MADYOPURO

FATCHUR RACHMAN, SH
Penata Tk.I

NIP. 19600304 198902 1 001
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Berikut ini adalah lembaga yang terdapat di Kelurahan Madyopuro : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E KELEMBAGAAN

1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ( LPMK )
- Jumlah pengurus : 6 orang
- Jumlah anggota : ……………orang
- Jumlah kegiatan per bulan   : 1 keg.
- Jumlah dana yang dikelola :

2 PKK
- Jumlah pengurus : 20 orang
- Jumlah anggota : 75 orang
- Jumlah kegiatan per bulan : 1 keg.
- Jumlah buku administrasi yang dikelola : 25 buah
- Jumlah dana yang dikelola : Rp.

3 Karang Taruna
- Jumlah Karang Taruna : 1 buah
- Jenis Karang Taruna : 1 buah
- Jumlah Pengurus (rata-rata) : 15 orang

4 RT / RW
a Jumlah RW : 15 buah
b Jumlah RT : 110 buah
c Rata-rata pengahasilah Ketua RW dalam sebulan  : Rp.
d Rata-rata pengahasilah Ketua  RT dalam sebulan  : Rp.

5 Lembaga Kemasyarakatan Lainnya
a Jumlah : 1 buah
b Nama : 1) BKM Maju Makmur Jml Pengurus : 13 orang

2) …………………………. Jml Pengurus : ………orang
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3.3 Program Perumahan Rakyat di Lahan Bukit 

Program perumahan rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota 

Malang ditujukan untuk memberikan hunian bagi masyarakat kota Malang dengan 

harga yang relative terjangkau. Program ini dilaksanakan atas kerjasama 

pemerintah kota Malang dan pengembang. Dalam pelaksanaannya, pemerintah 

Kota Malang berperan dalam pembebasan lahan sedangkan pengembang sebagai 

agen yang ditugaskan untuk melakukan pembangunan perumahan rakyat. Walau 

demikian, sebagian masyarakat memiliki pemikiran yang tidak sejalan dengan 

pemerintah atas pengembangan perumahan rakyat. Faktor yang menyebabkan 

perbedaan persepsi ini antara lain penggunaan lahan bukit untuk pemukiman.  

Sesuai dengan Perda No 4 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah 

kota malang tahun 2010-2030 disebutkan sebagai berikut. 

“bahwa  pembangunan  Kota  Malang  perlu  
diarahkan  pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya 
guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah 
penataan ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga 
keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan  umum,  
keadilan  sosial,  dan  kelestarian lingkungan” 
 

Pertumbuhan kepadatan penduduk kota Malang yang semakin padat 

membuat pemerintah kota Malang berinisiatif untuk mendirikan perumahan 

rakyat yang layak huni. Hal ini juga telah dijelaskan dalam pasal 47 perda No 4 

tahun 2011. 

1. Pengembangan  perumahan  diarahkan  pada  pembangunan  
rumah  bertingkat (vertikal) dan layak huni.  

2. Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman ditentukan  
berdasarkan atas luasan kapling rumah, sebagai berikut : 

a.  rumah kapling kecil (kepadatan tinggi), luas lahan antara  
≥ 54 - 120 m2;  
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b.   rumah kapling menengah (kepadatan sedang), luas lahan 
antara > 120  – 600 m2;  

c.  rumah kapling besar (kepadatan rendah), luas lahan 
antara > 600  – 2.000 m2. 

3. Pengembangan kawasan perumahan harus berdasarkan pada 
ketentuan, berikut : 

a.  Pembangunan rumah tidak boleh merusak kondisi 
lingkungan yang ada; 

b. Penataan  rumah  harus  memperhatikan  lingkungan  
dan  harus  berpegang  pada ketentuan Garis Sempadan 
Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 40 
Koefisien  Lantai  Bangunan  (KLB),  dan  Koefisien  
Dasar  Hijau  (KDH)  yang telah ditetapkan; 

c. Pada  kawasan-kawasan  atau  lokasi-lokasi  yang  
berfungsi  sebagai  RTH  dan bersifat khusus dilarang 
untuk didirikan permukiman; 

d. penanganan  lingkungan  permukiman  dilakukan  
dengan  pemasyarakatan konsolidasi tanah; 

e.  pada kawasan terbangun kota, harus disediakan ruang 
terbuka hijau yang cukup. 

4. Pengembangan  perumahan  yang  dilakukan  oleh  
pengembang  wajib  disertai    dengan : 

a.  pembangunan fasilitas umum; 
b.   pembangunan fasilitas sosial; 
c.  prasarana  lingkungan  berupa  jalan  yang  

menghubungkan  ke  jalan  sekitar  dan jalan utama 
kota; 

d.  prasarana drainase lingkungan yang mengalir ke saluran 
drainase kota; 

b.   taman lingkungan. 
5.  Lokasi  pembangunan  fasilitas  umum,  fasilitas  sosial,  
dan  prasarana  lingkungan pada perumahan wajib dicantumkan 
dalam rencana tapak (site plan).” 
 

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan 

sarana lingkungan. Sedangkan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup 

di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan, maupun perdesaan 

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pembangunan 
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perumahan dan pemukiman di Kota Malang kini menjadi permasalahan karena hal 

ini akan berdampak pada Ruang Terbuka Hijau (RTH).  

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang tata ruang 

menyebutkan luas areal ruang terbuka setidaknya 30% dari total luas wilayah 

yakni meliputi 20% ruang publik dan 10% untuk ruang privat. Dan pada 

kenyataannya RTH publik kota Malang hanya 17 % dari luas Kota Malang. 

Namun, untuk RTH privat yang terdapat di area privat luasnya mencapai sekitar 

13 % dari luas Kota Malang.Untuk RTH privat (pribadi) seluas 10 persen sudah 

melebihi ketentuan, sedangkan untuk RTH publik masih belum tercapai dan masih 

dalam proses target pencapaian oleh Pemerintah Kota Malang.Keseimbangan 

ekosistem diperkotaan memang sangatlah di perlukan untuk menunjang keindahan, 

keasrian serta kenyamanan kota Malang. Maka ketika suatu kota tersebut tidak 

ada keseimbangan ekosistemnya ini akan berakibat buruk kepada lingkungan. 

Dengan mengacu pada perundang-undangan dan peraturan mengenai 

lingkungan hidup serta memperhatikan masalah utama dalam pembangunan 

perumahan dan pemukiman, maka upaya mewujudkan pembangunan kawasan 

perumahan yang berwawasan lingkungan adalah melaksanakan pembangunan 

yang terpadu dan terencana yang dapat mengatasi masalah tersebut dan 

menghasilkan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan 

generasi mendatang. 

Sejalan perkembangan yang pesat di Kota Malang, urbanisasi terus 

berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat diluar 

kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang 
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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 apay ang 

terjadi seandainya masalah itu diabaikan. Kota Malangmemiliki luas 110.06 Km2. 

Kota dengan jumlah penduduk sampai Tahun 2013 sebesar 836.373 jiwa yang 

terdiri dari 418.100 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 

418.273 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.599 jiwa per kilometer persegi. 

Tersebar di 5 (lima) Kecamatam (Klojen = 107.212 jiwa, Blimbing = 185.187 

jiwa, Kedungkandang = 191.851 jiwa, Sukun = 191.229 jiwa, dan Lowokwaru = 

160.894 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 RT. 

 Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor 

alamiah maupun adanya perpindahan penduduk ke daerah perkotaan, permintaan 

akan lahan untuk pemukiman juga semakin meningkat, sedangkan jumlah lahan 

jika dilihat secara administratif jumlahnya tetap sehingga membuat penduduk 

yang status ekonominya lemah dan tidak mempunyai kemampuan untuk memiliki 

rumah membangun sejumlah pemukiman yang akhirnya menjadi daerah 

permukiman kumuh (slum area) yang dibangun di daerah tepi sungai (contohnya: 

terdapat beberapa kawasan permukiman di Kota Malang yang berbatasan 

langsung dengan sungai Brantas atau sungai Amprong, yang berada di Kampung 

Kebalen, permukiman di Kampung Embong Brantas, permukiman industri 
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keramik di Dinoyo, dan permukiman di Kampung Kotalama. Hal tersebut yang 

pada akhirnya menimbulkan permasalahan dan dampak terhadap pelaksanaan 

penataan ruang dan kebijakan pembangunan permukiman dan perumahan di Kota 

Malang. Kawasan permukiman yang berbatasan langsung dengan sungai tersebut 

mempunyai ciri yaitu adanya permukiman yang kumuh dan tidak layak huni yang 

berkembang pesat yang dibangun di tepi sungai yang dari waktu ke waktu dan 

jumlahnya semakin padat. 

Selain itu, kawasan perumahan yang berdiri pada pertengahan 2007 Ijen 

Nirwana Residence melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW). Karena kawasan tesebut pada mulanya terdapat hutan 

Kota yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang. Kini 

kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai hutan Kota tersebut telah disulap 

menjadi kawasan pemukiman dengan berdirinya Ijen Nirwana Residence. 

 Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada 

hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni 

(livible), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Permukiman 

merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib memberikan 

akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak huni, 

sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini 

meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan 

permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 

proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan 

sosial budaya di perkotaan. 
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Sedangkan perumahan merupakan sebagai salah satu kebutuhan dasar, 

sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat 

baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang 

dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. Di lain 

pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan 

yang tidak setiap pihak dapat memperolehnya dengan mudah serta suku bunga 

yang tidak murah. 

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan dan pemukiman 

yang berwawasan lingkungan pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang 

nomor 23 tahun 2009tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Khusus 

menyangkut perumahan dan pemukiman pemerintah 

mengundangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman. 

Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman mengarahkan pemenuhan kebutuhan pemukiman diwujudkan melalui 

pembangunan kawasan pemukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh 

dan terpadu dengan pelaksanaan secara bertahap. Disamping itu juga 

mengarahkan bahwa penataan perumahan dan pemukiman berlandaskan pada azas 

manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri 

sendiri, keterjangkauan dan kelestarian lingkungan hidup. 

Demikian juga dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang menyatakan tujuan penataan ruang yaitu terselenggaranya 

pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pemanfaatan ruang 
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kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang 

yang berkualitas. 

Sementara itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, menuliskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan adalahupaya sadar dan terencana, yang memadukan 

lingkungan hidup termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk 

menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan 

generasi masa depan. 

Salah satu pedoman dalam mewujudkan berbagai sarana dan prasarana 

serta utilitas adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 tahun 1987 tentang 

penyerahan prasarana lingkungan utilitas umum dan fasilitas sosial kepada 

pemerintah daerah, dimana diatur mengenai jenis jenis fasosum yang harus 

diadakan serta bentuk dan tata cara penyerahannya kepada Pemerintah Daerah. 

Faktor dominan yang menjadi penghambat utama dalam penentuan 

kawasan permukiman adalah lereng, kekuatan batuan, kembang kerut tanah, 

bahaya longsor, bahaya erosi, dan jalur patahan (Setyowati, 2007). Kondisi fisik 

geografi lokasi pemukiman menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk 

mengantisipasi ketidaksesuaian antara lahan dengan perumahan. Ketidaksesuaian 

tersebut akan berakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan 

linkungan dan amblesnya perumahan. 

Kota Malang  adalah sebuah  kota  di  Provinsi  Jawa Timur,  

Indonesia. Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan wilayahnya 

dikelilingi oleh  Kabupaten Malang.  Kota Malang terletak di  bagian  selatan 
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Propinsi Jawa Timur. Kota Malang merupakan sebuah kota yang memiliki tinggi 

wilayah di atas rata-rata di Propinsi Jawa Timur. Kota Malang merupakan daerah 

dengan curah hujan yang tinggi serta memiliki kelembaban udara yang tinggi 

dengan kemiringan lahan yang cukup beragam. 

Menurut RTRW Kota Malang Tahun 2008 – 2028, pada garis ekuator Kota 

Malang terletak di 07o 54°52,32° Lintang Selatan  –  08o03°05,11° Lintang 

Selatan serta 112o34°09,48° Bujur Timur  –  112o431°34,93° Bujur Timur, 

dengan luas kurang lebih 11.006 Ha. Kota Malang terdiri dari lima kecamatan dan 

57 kelurahan.  

         Tabel 3.5 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Malang  

No Kecamatan 

Jumlah 

Kelurahan 

1 Klojen 11 
2 Blimbing 11 

3 
Kedungkand

ag 12 
4 Lowokwaru 12 
5 sukun 11 

         Sumber: RTRW Kota Malang 2008-2028 

Batas wilayah administrasi Kota Malang adalah:  

Sebelah Utara     : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso  

Sebelah Timur     : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang  

Sebelah Selatan  : Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Tajinan  

Sebelah Barat  :Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau 

Dalam RTRW Kota Malang Tahun 2008-2028, ketinggian Kota Malang 

berada pada 400-600 m di atas permukaan air laut (dpl) dan elevasi antara 0 – 

15% sebesar 96,3% luas wilayah Kota Malang, sisanya 3,7% merupakan kawasan 

berlereng dengan kemiringan 10 – 16%. Kota Malang dikelilingi gunung-gunung : 
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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. 

         Tabel 3.6 Luas Daerah Berdasarkan Ketinggian Tempat 

Elevasi   
Luas 

(Ha)   Persen (%)  
0-400  100.15 0.91 
400-500  8,422.63 76.53 
500-600  2,346.41 21.32 
Lebih dari 600  136.47 136.47 

Jumlah   
11,005.6

6 100 
                    Sumber: RTRW Kota Malang 2008-2028 

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain : 

1.  Bagian selatan merupakan dataran tinggi yang cukup luas;  

2.  Bagian utara merupakan dataran tinggi yang subur;  

3.  Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur;  

4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas. 

Menurut RTRW Kota Malang 2001-2010, pada tahun 2002 jumlah 

penduduk Kota Malang sebesar 754.739 jiwa dan kepadatan rata-ratanya sebesar 

69 jiwa per km2, dengan wilayah  yang memiliki  kepadatan penduduk tertinggi 

adalah Kecamatan Klojen dengan kepadatan 143 jiwa per km2, sedangkan 

wilayah  yang memilikin kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan 

Kedungkandang dengan kepadatan sebesar 37 jiwa per km2.  

Laju pertumbuhan penduduk Kota Malang cukup tinggi dilihat dari jumlah 

penduduk yang terus meningkat, meski demikian jumlah penduduk yang pindah 

masih lebih besar daripadajumlah penduduk yang datang.  Jumlah penduduk 
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Kota Malang tahun 2007 hingga tahun 2011 dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut. 

   Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Kota Malang Dirinci Per Kecamatan tahun 2007-2011 

Kecamatan  Jumlah Penduduk  
2007 2008 2009 2010 2011 

Klojen  125.186 101.823 127.415 125.907 119.656 
Blimbing,  171.225 167.555 171.935 172.333 198.684 
Lowokwaru  168.994 194.331 182.794 186.013 170.765 
Kedungkandang 156.963 182.534 162.941 174.477 201.922 
Sukun  179.599 170.201 175.772 181.513 203.315 

Jumlah    801.967 816.444 820.857 840.243 894.342 
Sumber: Kota Malang dalam Angka tahun 2008-2012 

Penggunaan lahan di Kota Malang didominasi oleh permukiman, 

sedangkan sebagian lahan yang lain digunakan sebagai kawasan perdagangan dan 

jasa, industri dan pergudangan, pendidikan, kesehatan, dan fungsi lainnya. 

Penggunaan lahan di Kota Malang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakatnya. 

Kebutuhaan permukiman dan perumahan yang tinggi, mayoritas 

masyarakat juga diberikan pengertian tentang pentingnya alih fungsi lahan 

pertanian ke permukiman.Di Kota Malang pengalihan fungsi lahan pertanian 

menjadi permukiman dan perumahan paling banyak terjadi di Kecamatan 

Kedungkandang.Pola permukiman di Kota Malang adalah pola konsentris. 

Kawasan permukiman di Kota Malang termasuk dalam kawasan permukiman 

jaman Belanda (terbentuk sejak  jaman Belanda), kampung, permukiman kumuh, 

real estate, perumahan pinggiran, dan perumahan militer. 

Wilayah Kota Malang, kawasan perdagangan dan jasa merupakan kawasan 
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yang tumbuh subur. Perdagangan di Kota Malang terdiri  dari perdagangan grosir 

yang skala pelayanannya adalah regional, perdagangan skala menengah, dan 

perdagangan eceran. Hampir di setiap kelurahan terdapat bangunan perumahan 

dan pertokoan (ruko) dengan luas 14,651.284 Ha (9,97%). Fasilitas perdagangan 

yang terdapat di Kota Malang yang langsung berhubungan dengan penduduk pada 

tingkat lokal atau permukiman adalah warung dan toko. 

  Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun 

menjadi kawasan industri atau pergudangan di Kota Malang. Ketiga wilayah ini 

sangat stragis sebagai kawasan industri dan pergudangan dikarenakan ketiga 

kawasan ini merupakan jalur utama kendaraan berat di luar kawasan jalur lalu 

lintas kota. Kawasan industri di Kota Malang berpola menyebar dengan luas 172,8 

Ha.  

Kelompok pendidikan di Kota Malang yaitu kelompok pendidikan umum 

dan pendidikan khusus.Fasilitas pendidikan Kota Malang tidak hanya melayani 

lingkup regional Kota Malang dan sekitarnya saja, tetapi juga wilayah Indonesia 

lainnya terutama untuk fasilitas perguruan tinggi.Terdapat 39 perguruan tinggi 

swasta dan 3 perguruan tinggi negeri di Kota Malang. Pada kawasan permukiman 

padat, masalah ruang terbuka hijau menjadi masalah yang langka, karena sangat 

sulit menemukan ruang-ruang terbuka hijau. Halaman depan permukiman warga 

yang terbuka dapat di golongkan menjadi ruang terbuka hijau meskipun luasannya 

tidak begitu besar.  Fasilitas ruang terbuka hijau yang ada di Kota Malang berupa 

alun-alun, taman lingkungan, daerah jalur hijau tepi sungai atau jalan, dan 

lapangan olahraga terbuka. Sedangkan ruang terbuka hijau skala kota dilayani 
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oleh keberadaan alun-alun di pusat kota, berdekatan dengan stasiun kereta api dan 

masjid.  

Terdapat kawasan pertanian di Kota Malang ini. Kawasan ini terletak di 

bagian selatan dan timur kota. Kawasan ini terdiri dari sawah seluas 1.218,7 Ha 

dan tegalan seluas3.327,6 Ha.Sedangkan fasilitas makam juga terdapat di 

beberapa wilayah di Kota Malang.Pada umumnya, kawasan permukiman lama 

menyediakan fasilitas pemakaman sebagai salah satu fasilitas yang dibutuhkan 

warga.Namun pada kawasan permukiman baru yang dibangun oleh pengembang, 

jarang sekali menyediakan fasilitas makam sebagai salah satu fasilitas yang 

disediakan. 

  Kota Malang merupakan kota besar yang sebagian peruntukan lahannya 

yaitu sebagai lahan permukiman seluas 113.709.689 ha (77,39%) dari luas total 

kota. Jumlah bangunan di Kota Malang hingga tahun 2003 mencapai 196.279 unit 

bangunan yang terdiri dari 168.072 unit bangunan rumah tinggal, 15.057 unit 

bangunan bukan rumah tinggal dan 17.755 bangunan campuran. Total jumlah 

bangunan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Blimbing dengan 42.722 unit 

bangunan. Kelurahan yang paling banyak memiliki bangunan adalah Kota Lama 

sebanyak 7.317 bangunan (6.156 unit diantaranya merupakan bangunan rumah 

tinggal). 

Berdasarkan data BPS Kota Malang (RP4D Kota Malang Tahun 

2004-2014),kondisi bangunan dibedakan atas rumah lengkap (rumah permanen 

atau semi permanen) dan tidak lengkap (rumah untuk kondisi sementara atau 

darurat).Diketahui dari 182.227 unit rumah tinggal (termasuk yang campuran) di 
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Kota Malang, yang merupakan rumah lengkap sebanyak 132.408 unit sedangkan 

yang tidak lengkap sebanyak 48.619 unit. 

Terdapat persebaran lahan perumahan yaitu terdapat pada Kecamatan 

Kedungkandang, Kecamatan Sukun,  Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, 

dan Kecamatan Lowokwaru. Pada kec.amatan tersebut terdapat kapling kecil 

untuk kepadatan tinggi, kapling sedang untuk kepadatan sedang, kapling besar 

digunakan untuk kepadatan rendah. Menurut komposisi perbandingan luas 

kapling yang akan dikembangkan pada suatu perumahan yaitu berdasarkan 

kapling besar, sedang, dan kecil yaitu 1:3:6 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


