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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

4.1. Sejarah Singkat Kota Malang  

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan Kota besar 

kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai Kota besar, Malang tidak lepas 

dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang 

pernah dianggap mempunyai tata Kota yang terbaik di antara Kota-Kota Hindia 

Belanda, kini banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu 

lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi 

pedagang kaki lima yang memenuhi alun-alun Kota. Namun terlepas dari berbagai 

permasalahan tata Kotanya, pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian 

tersendiri. Dari segi geografis, Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah 

sekitarnya seperti Kota Batu (yang pada tahun 2000 menjadi Kota madya) dengan 

agrowisatanya, pemandian cangar, Jawa Timur Park, Museum Angkut, Selecta, 

Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh 

yang tidak jauh dari Kota membuat para pelancong menjadikan Kota ini sebagai 

tempat singgah dan sekaligus tempat belanja. Perdagangan ini mampu mengubah 

konsep pariwisata Kota Malang dari Kota peristirahatan menjadi Kota wisata belanja.  
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Pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, daerah Malang dijadikan 

wilayah "Gemente" (Kota). Sebelum tahun 1964, dalam lambang Kota Malang 

terdapat tulisan ; “Malang namaku, maju tujuanku” terjemahan dari “Malang 

nominor, sursum moveor”. Ketika Kota ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-

50 pada tanggal 1 April 1964, kalimat-kalimat tersebut berubah menjadi: 

“Malangkucecwara”. Semboyan baru ini diusulkan oleh almarhum Prof. Dr. R. Ng. 

Poerbatjaraka, karena kata tersebut sangat erat hubungannya dengan asal-usul Kota 

Malang yang pada masa Ken Arok kira-kira 7 abad yang lampau telah menjadi nama 

dari tempat di sekitar atau dekat candi yang bernama Malangkucecwara (Kota 

Malang www.google.com/url?Kota Malang, diakses pada tanggal 22 Juni 2019). 

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu 

Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun 

semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. 

Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan 

tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti 

dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. Sejalan perkembangan tersebut 

di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan 

meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat 

terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang 

pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, 

sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang  
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beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas 

lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu 

cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya 

masalah itu diabaikan (Sumbulah 2010).  

Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah 

kolonial Belanda, terutama ketika mulai di operasikannya jalur kereta api pada tahun 

1879. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang 

gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, 

daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan 

mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan 

dan industri. Bentuk dan tata ruang Kota Malang, konnstruksi-konstruksi utama yang 

membentuk struktur sosial di dalamya, merupakan cermin dari adanya perencanaan 

dan kordinasi  yang dilakukan oleh para elit Kota tersebut. Perencanaan tata Kota 

yang memiliki sejumlah makna cultural, tentunya akan di-setting sesuai dengan 

tujuan, ke arah mana dan seperti apa Kota dan seperti apa Kota tersebut dicitrakan. 

Untuk memperkuat dan mencapai citra yang telah menjadi kesapakatan sejarah 

tersebut, dilakukan penyediaan sarana infrastruktur dan suprastruktur. Pemaknaan 

dan pendefinisian secara sosial atas Kota Malang, tentunya akan meningkatkan 

dinamika dan gerakan yang ada di Kota Malang tersebut. Namun demikian, juga 

perlu disadari bahwa disamping bahwa, disamping membawa dampak positif, baik 

secara sosial, ekonomi, politik, hal tersebut akan menimbulkan permasalahan- 
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permasalahan sosial-politik tersendiri bagi masyarakat Kota Malang (Sumbulah, 

2010). Menempatkan sebagai acuan perjuangann mereka sebagaimana Kota Malang 

sudah terbentuk pada zaman Hindia Belanda. Sehingga sampai sekarang ini, Kota 

Malang memiliki citra sebagai pusatnya Kota pendidikan yang luas dan pariwisata. 

 

4.2. Visi dan Misi kota Malang 

A. Visi 

Visi Kota Malang yang tercantum pada RPJDM Kota Malang yang berlaku dan harus 

dicapai pada periode 2013-2018 adalah sebagai berikut: 

“Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat” 

B. Misi 

1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan 

pendidikan dan kesehatan. 

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan 

pelayanan pendidikan 

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan 

pelayanan kesehatan 
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2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah 

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan 

sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, serta 

pariwisata daerah. 

Tujuan 2: Terwujudnya perluasan kesempatan kerja 

Tujuan 3: Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan 

3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat 

rentan, pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial 

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat rentan 

dan pengentasan kemiskinan 

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran peran 

perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender 

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat  

4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang 

terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan 

lingkungan 

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya 

dukung kota 
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Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai 

peruntukannya  

5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan 

publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan 

masyarakat 

Tujuan 1: Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

Daerah 

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, 

akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (https://malangkota.go.id 

diakses 21 Juni 2019). 

4.3. Demografi Kota Malang 

Demografi Kota Malang menurut data statistiknya bahwa Kota Malang memiliki luas 

sekitar 110.06 Km². Pada tahun 2010 didapatkan data bahwa penduduk Kota Malang 

secara keseluruhan sekitar 820.243 jiwa yang terdiri dari 415.490 jiwa penduduk 

perempuan dan 404.553 jiwa penduduk laki-laki dan disetiap tahunnya jumlah 

penduduk di Kota Malang akan bertambah. Kota Malang memiliki lima kecamatan 

yaitu, Kedungkandang terdiri dari 174.447 jiwa, Klojen 105.907 jiwa, Sukun 

sebanyak 181.513 jiwa, kemudian Blimbing 172.333 jiwa serta Lowokwaru 186.013 

jiwa. Berdasarkan data tersebut kecamatan yang pendudukanya paling banyak adalah 
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Kecamatan Lowowaru. Kota Malang juga terdiri dari 57 Kelurahan, RW sebanyak 

536 unit dan RT sebanyak 4.011 unit (https://malangkota.go.id diakses 21 Juni 2019). 

4.4. Letak Geografis Kota Malang 

Letak geografis Kota Malang dapat dijelaskan secara astronomis terletak pada 

112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan ketinggian 

diantara 440-667 meter diatas permukaan air laut. Hal inilah yang menjadi alasan 

Kota Malang sebagi tujuan wisata karena iklimnya yang sejuk dan berbagai potensi 

alamnya menarik perhatian. Batas wilayah Kota Malang dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Sebelah Timur : terdapat Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Pakis 

2. Sebelah Barat : terdapat Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan Kecamatan 

Wagir 

3. Sebelah Selatan : terdapat Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang dan Kecamayan 

Tajinan 

4. Sebelah Utara : terdapat Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari Kota 

Malang juga dikelilingi oleh gunung-gunung, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Disebelah Utaran terdapat Gunung Arjuno 

2. Disebelah Timur terdapat Gunung Semeru 
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3. Disebelah Selatan terdapat Gunung Kelud 

4. Disebelah Barat terdapat Gunung Kawi  

Kota Malang memiliki suhu maksimum sekitar 32,7°C dan memiliki suhu 

minimum 18,2°C. Pada tahun 2008 iklim Kota Malang tercatat rata-rata berkisar 

diantara 22,7°C – 25,1°C. Kota Malang memiliki rata-rata kelembapan udara berkisar 

79% – 86%, kelembapan maksimumnya sekitar 99%.dan kelembapan udara 

minimumnya mencapai 40%. Kota Malang sama halnya seperti daerah di Indonesia 

lainnya, yaitu hanya memiliki dua musim saja, musim hujan dan musim kemarau. 

Data yang didapatkan dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso curah 

hujan yang tinggi berkisar pada bulan februari, November dan Desember, kemudian 

Kecepatan anginnya maksimum terjadi pada bulan Juni, Juni, dan Juli 

(https://malangkota.go.id diakses 21 Juni 2019). 

Kondisi iklim Kota Malang berbeda dengan kebanyakan kota lainnya, 

lingkungan yang memiliki udara sejuk dan asri memiliki daya tarik tersendiri bagi 

para pendatang untuk berkunjung. Banyak dari kalangan pendatang baik dari 

golongan mahasiswa, dan wisatawan memilih Kota Malang sebagai tempat untuk 

melanjutkan studi, dan menjadi tempat untuk rekreasi dengan alasan bahwa iklim 

Kota Malang yang sejuk dan asri membuat rasa nyaman. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

selain fasilitas pendidikan, dan tempat-tempat wisata yang disediakan Kota Malang, 

kondisi iklim yang dimiliki menjadi nilai plus untuk menarik para pendatang  
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berkunjung ataupun menetap untuk sementara. Para mahasiswa yang berasal dari luar 

kota untuk memenuhi kebutuhan transportasi perkuliahan biasanya memilih untuk 

menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini menjadi salah satu penyebab jumlah 

kendaraan bermotor di Kota Malang terus bertambah. 

Penjelasan keadaan tanah yang ada di wilayah Kota Malang dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Pada bagian timur adalah keadaan yang kurang subur dikarenakan wilayah dataran 

tinggi 

2. Pada bagian barat adalah daerah yang digunakan untuk proses pendidikan karena 

daerah dataran tinggi yang sangat luas 

3. Pada bagian selatan keadaan tanahnya cocok untuk industry dantermasuk wilayah 

dataran tinggi 

4. Pada bagian utara adalah daerah yang cocok untuk pertanian dan perkebunan 

karena berada di daarah dataran tinggi yang subur (https://malangkota.go.id diakses 

21 Juni 2019). 

4.5. Agama 

Masyarakat yang di Kota Malang paling banyak memeluk agama Islam, agama 

lainnya juga berkembang dengan baik di Kota Malang seperti Kristen, Katolik, Hindu 

dan Budha. Hal ini dibuktikan dengan kerukunan dan saling toleransi antar umat 

beragama sehingga seluruh masyarakat dapat bekerjasama dengan baik untuk  
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pembangunan dan perkembangan Kota Malang tanpa adanya konflik yang berhungan 

dengan keagamaan. Sejak masa penjajahan Belanda bangunan-bangunan tempat 

ibadah sudah berdiri kokoh seperti Mesjid Agung atau Mesjid Jami, Klenteng di Kota 

Lama, dan Gereja Ijen. Kota Malang sebagai kota pendidikan tidak terlepas dari pusat 

pendidikan keagamaan sepeti pondok pesantren dan seminari alkitab yang telah 

dikenal di seluruh Indonesia. 

4.6. Bahasa 

Kota Malang memiliki bahasa jawa yang khas dengan bahasa waikan yang 

sudah terkenal diseluruh nusantara. Bahasa lainnya juga digunakan ddi Kota Malang 

seperti, bahasa madura dan dialek jawatimuran. Bahasa walikan menjadi identitas 

tersendiri bagi Kota Malang, bahasa yang awal mulanya digunakan sebagi 

komunikasi rahasia atau bahasa kode pada jaman kolonial belanda masih eksis 

digunakan generasi muda hingga saat ini, contoh : seperti makan menjadi nakam, 

malang menjadi ngakal, apik menjadi kipa, kuliah menjadi hailuk dan lain 

sebagainya. Bahasa Malang tidak terlalu kasar seperti halnya bahsa yang digunakan 

di Surabaya, bahasa yang digunakan di Kota Malang masih terkesan kaku, namun 

menunjukan bahwa masyarakatnya tegas dan tidak mengenal basa-basi 

(https://malangkota.go.id diakses 21 Juni 2019). 

4.7. Seni Budaya 

Kota Malang memiliki seni budaya yang terkenal terkenal yaitu tari topeng, namun 

seiring perkebangan jaman tari topeng ini mulai terkikis dan terlupakan. Hal ini 
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dikarenakan generasi muda di Kota Malang jarang sekali tertarik dengan seni budaya 

tersebut karena lebih tertarik pada tarian modern yang sedang fenomenal saat ini. seni 

budaya yang ada di Kota Malang tercipta dari pertemuan antara gaya kesenian dari 

Jawa Timur-Selatan yaitu Ponorogo, Blitar, dan Tulungagung, Jawa Tengah yaitu, 

Kota Malang dan Solo, kemudian gaya kesenian Blambangan dari Banyuwangi, 

Situbondo, Pasuruan dan Probolinggo (https://malangkota.go.id diakses 21 Juni 

2019). 

4.8. Gambaran Umum Mahasiswa Kupang, Nusa Tenggara Timur 

Kota Malang sebagai kota pendidikan, mempunyai banyak lembaga 

pendidikan tinggi yang terdiri pendidikan tinggi negeri maupun swasta. Setiap 

tahunnya di kota Kota Malang, kedatangan puluhan ribu mahasiswa sebagai 

masyarakat pendatang. Bagi beberapa mahasiswa perguruan tinggi yang berasal dari 

luar daerah Kota Malang, tentu mereka memiliki tempat tinggal berupa rumah, 

kontrakan ataupun kos di sekitar kampus.  

Salah satu kawasan di Kota Malang yang menjadi titik perhatian dalam hal ini 

untuk dijadikan bahan pembahasan yang sangat menarik adalah di kawasan kost-

kostan mahasiswa disekitaran kota malang yang merupakan tempat tinggal 

mahasiswa yang berasal dari Kupang, NTT, yakni di kecamatan Lowokwaru, 

Malang. Di mana para mahasiswa pendatang disini didominasi oleh mahasiswa yang 

berasal dari NTT. Kehadiran mahasiswa pendatang NTT ini di tengah-tengah  
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masyarakat lokal Kota Malang melakukan kontak sosial dalam banyak hal, membuat 

masyarakat lokal kota malang berada dalam kondisi dinamis. Hal inilah yang jarang 

terjadi di kelurahn-kelurahan lainnya. Mendengar sebutan Nusa Tenggara Timur 

(NTT) provinsi di wilayah timur Indonesia yang begituh jauh dari jangkaun 

transportasi darat, laut dan udara. Setidaknya dibutuhkan waktu tiga hari sampai di 

Kota Malang jika tidak melalui jalur udara. Provinsi yang terkenal dengan hamparan 

bebatuan dan terik mataharinya yang menyengat. Kemudian yang membuat saya 

terkesan adalah kehidupan sosial mereka saling berdampingan bahkan menyatu, 

memiliki perbedaan baik yang muslim dan non muslim dan jumlah masyarakat 

aslinya lebih dominan non muslim yaitu kristen. Mahasiswa pendatang NTT 

merupakan masyarakat pendatang yang sebelunya hidup dalam budaya dan tradisi 

yang berbeda, mereka sebelumnya berada dan berinteraksi dengan masyarakat yang 

punya kesamaan kebiasaan, etika, tradisi, budaya dan bahasa. Sehingga setelah 

mahasiswa pendatang NTT melakukan aktifitas merantau akan dihadapkan ada situasi 

yang bertolak belakang yakni dengan perbedaan dari segalah sesuatu yang ada pada 

masyarakat baru sehingga bisa jadi mahasiswa NTT yang menempuh studi di Kota 

Malang mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang lokal.  

Kedudukan mahasiswa NTT sebagai masyarakat pendatang tentu memiliki 

taggungjawab awab sosial yang sama tatkala ia menyatu dengan masyarakat di mana 

saja ia tinggal. Terlebih, agar dapat di terimah dan diakui eksistensinya oleh 

masyarakat setempat, dengan bakal segala latar belakang yang tidak sama tersebut 
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mahasiswa pendatang NTT dituntut untuk bisa menghadapi, berinteraksi dan berbaur 

dengan anggota masyarakat yang baru.  

Dalam beberapa kasus yang terjadi dengan mahasiswa pendatang NTT yang 

berada di Kota Malang yang peneliti ketahui adalah konflik yang tajam antara 

masyarakat Kota Malang dengan mahasiswa pendatang NTT Salah satu peristiwa 

yang menyedot perhatian publik adalah kasus perkelahian antara mahasiswa timur di 

daerah pemukiman warga di Tlogomas, Lowokwaru Kota Malang. Berdasarkan hasil 

observasi awal, peneliti menemukan mahasiswa pendatang NTT yang tinggal di 

tengah-tengah masyarakat lokal Kota Malang terutama di masyarakat tlogomas 

ataupun di kawasan lowokwaru cenderung ‘menolak’ menempatkan mahasiswa dari 

Indonesia Timur untuk menyewa rumah atau kost dengan mahasiswa lokal yang 

berasal dari Jawa Timur. Sehingga bisa jadi Kota Malang ada perbedaan 

kecendrungan yang sering kali ditampakan oleh mahasiswa pendatang NTT dengan 

masyarakat setempat. Ada mahasiswa yang aktif dalam kegiatan membantu dan 

mendukung kegiatan masyarakat. Namun ada pula mahasiswa yang tidak 

menghiraukan relasi sosial apalagi berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat.  

Sehingga menemukan situasi yang berbeda dengan kehidupan ditempat 

asalnya. Dalam situasi yang berbeda dengan daerah asalnya, mereka perlu 

menyesuaikan diri untuk mengurangi gesekan nilai dan kebiasaan dengan masyarakat 

Kota Malang ataupun Mahasiswa lokal dari Jawa Timur yang telah lama tinggal di 

daerah itu. Dengan cara memahami dan menghargai nilai dan kebiasaan yang dianut 
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masyarakat setempat. Hal ini bermaksud agar tidak terjadi kesalapahaman 

dalam berinteraksi sosial. Apa yang di anggap baik belum tentu dapat di terima dan 

dianggap baik oleh masyarakat setempat. Misalnya dalam hal berbicara atau perilaku.  

Pada dasarnya mahasiswa pendatang NTT mereka masih memiliki pandangan yang 

berbeda terhadap nilai-nilai budaya yang di anggap baik atau sopan. Bahasa, perilaku 

sosial, tata krama dan berbagai norma yang berbeda menjadi pemghambat proses atau 

masalah interaksi sosial mahasiswa pendatang NTT dengan lingkungan sosialnya 

dalam menjalani perannya sebagai mahasiswa pendatang di kawasan kampus Kota 

Malang seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, ABM 

Malang dan ITN Malang yang notabene selalu ada mahasiswa rantau dari Kupang, 

Nusa Tenggara Timur 


