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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

3.1 Gambaran Umum Kota Malang 

3.1.1 Sejarah Perkembangan Kota Malang 

Malang adalah daerah otonom setelah Surabaya, dan sebagai kota 

terbesar kedua di Jawa Timur. Malang mempunyai alam yang indah jika 

dilihat dari geografisnya, dan situs peninggalan kerajaan Singosari. Karena 

potensi yang besar, datang banyak sekali wisatawan untuk menggunakan 

berbagai fasilitas dan fasilitas perbelanjaan. 

Pada masa Hindia penjajahan Belanda, wilayah Malang diubah 

menjadi Gemente wilayah (kota). Fasilitas umum dirancang untuk kebutuhan 

memenuhi keluarga Belanda. Kesan diskriminatif bertahan hingga hari ini, 

Semisal Taman Ijen serta daerah sekitarnyaa, yang hanya bisa digunakan oleh 

keluarga Belanda dan negara-negara Eropa lainnya. Dalam hal ini, penduduk 

asli harus puas dengan tinggal di pinggiran kota dengan kondisi yang tidak 

memadai. Daerah pemukiman sekarang menyerupai monumen, yang 

merupakan misteri, dan keluarga Belanda yang pernah tinggal di sana sering 

diundang untuk mengingat. 

Pada tahun 1879, Malang mulai menjalankan kereta api, dan saat itu 

uga, Malang telah berkembang begitu pesat. Terutama dalam hal ruang untuk 

melakukan berbagai kegiatan, beragam kebutuhan masyarakat semakin 
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meningkat. Akibatnya, penggunaan lahan berubah, dan area yang dibangun 

muncul tanpa kendali. Perubahan penggunaan lahan sedang mengalami 

perubahan cepat dari pertanian ke industry dan perumahan. 

Seiring berjalan dengan perkembangan ini, proses Urbanisasi terus 

berlanjut serta kebutuhan masyarakat seperti perumahan telah meningkat 

melampaui kapasitas pemerintah. Disisi ;ain perekonomian perkotaan masih 

terpaku, ada rumah-rumah liar yang berkembang di sepanjang jalur sungai 

hijau, jalur kereta api dan tidak bertuan di sekitar pusat perdagangan. Setelah 

beberapa saat, daerah tersebut menjadi pemukiman dan kualitas lingkungan 

memburuk dengan semua konsekuensi bawaannya. 

3.1.2 Julukan Kota Malang 

Malang merupakan kota Metropolis di Jawa Timur, yang dijuluki karena 

potensinya. Kota Malang di kenal sebagai kota Pendidikan karena  lokasi 

nyaman, populasi yang santun, harga makanan yang relatif murah dan fasdik 

yang ckup baik oleh karena itu cocok sekali untuk belajar dan menyelesaikan 

pendidikan. Setidaknya ada lima Universitas negeri di malan, yaitu 

(UB)Universitas Brawijaya, (UM)Universitas negeri malan, (UIN)Universitas 

Islam Negeri malan, (Polinema)Universitas Politeknik Negeri malan, 

(Poltekes)Politeknik kesehatan negara malan dan puluhan Universitas swasta 

(PTS). 
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3.1.3 Visi dan Misi Kota Malang 

Visi  

“KOTA MALANG BERMARTABAT” 

“Hakekat Bermartabat” 

“Perwujudan dan Implementasi dari Kewajiban dan Tanggung Jawab 

Manusia Sebagai Khalifah, Kepada Masyarakat yang Dipimpin. Bermartabat 

Merujuk Pada Sebuah Nilai Harga Diri Kemanusiaan, yang Memiliki Arti 

Kemuliaan.” 

“Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur” 

“Tercipta Situasi, Kondisi, Tatanan Dan Karakter Yang Mulia Bagi 

Kota Malang Beserta Segenap Masyarakatnya.” 

Misi 

1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan 

layanan dasar lainnya untuk semua warga negara. 2) Menciptakan kota 

yang produktif dan kompetitif berdasarkan industri kreatif, keberlanjutan 

dan integrasi. 3) Mencapai kota yang harmonis dan toleran berdasarkan 

keanekaragaman dan keberpihakan terhadap orang-orang rentan dan 

gender. 4) Memastikan kepuasan masyarakat dengan layanan pemerintah 

yang legal, profesional dan bertanggung jawab. 
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3.1.4 Demografis Kota Malang 

Populasi Malang pada tahun 2014 didasarkan pada data populasi yang 

terdaftar di Populasi Malang dan Kantor Sipil, 865.011 orang di kecamatan ini 

menyebar ke 57 kecamatan, 544 RW dan 2.098 RT. Malang tumbuh 3,9% 

setiap tahun dan memiliki populasi 7.800 (Laporan Tahunan Pemerintah 

Malang 2014). 

3.1.5 Letak Geografis Kota Malang 

Malang adalah salah satu tujuan wisata Jawa Timur karena potensi 

alam dan iklimnya. Terletak di pusat Kabupaten Malang, dalam posisi 

astronomis antara posisi 112,06o - 112,07o bujur timur, 7,06o - 8,02o lintang 

selatan dan batas-batas regional berikut: 

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso                                         

Kabupaten Malang. 

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten 

Malang. 

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten 

Malang. 

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang 
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Gambar 3.1 : Peta Kota Malang 

 

Sumber : https://malangkota.bps.go.id 

Potensi alam Kota Malang terletak pada ketinggian 445 hingga 526 meter 

di atas permukaan laut. Salah satu ketinggian tertinggi adalah Pegunungan 

Buring, yang terletak di sebelah timur Kota Malang. Dari puncak gunung, 

pemandangan yang indah dapat dilihat, termasuk Gunung Kawi dan jalur 

Panderman, sebelah utara Gunung Arjuno, sebelah Timur Gunung Semeru. 

Sungai Malang adalah Brantas, Amprong dan Bango. 

Kota Malang terdiri dari lima kecamatan: Kabupaten Lowokwaru, 

Kabupaten Blimbing, Kabupaten Sukun, Kabupaten Kedungkandang, dan 

https://malangkota.bps.go.id/
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Kabupaten Klojen. Kota Malang juga memiliki 57 lokasi, 548 RW dan 4.173 

RT. 

Gambar 3.2: Peta Persebaran Kecamatan di Kota Malang 

Sumber : Internet 

Di Malang suhu iklim berkisar 22,7 ° C dan 25,1 ° C. Maksimal suhu 

adalah 32,7 ° C dan minimal suhu adalah 18,4 ° C. Kelembaban 

maksimum rata-rata adalah 99% dan minimum 40%. Layaknya 

kebanyakan kota  lain di Indonesia, Malang mengikuti perubahan dalam 

siklus biklimatik, musim hujan dan musim kemarau. 

3.1.6 Suku Bangsa 

Mayoritas penduduk Malang adalah orang Jawa. Namun, orang 

Jawa Malang umumnya memiliki temperamen yang kuat dan setara 

dibandingkan dengan orang Jawa. Salah satu alasannya adalah tipologi 

Malang, yang diilhami oleh Ken Arok, yang disebut raja yang lebih 



 

34 
 

kejam tetapi solid dan tidak rumit. Ada juga minoritas seperti Madura, 

Arab, Cina, dll. Malang, sebuah kota pendidikan, juga merupakan 

tempat bagi siswa dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, 

komunitas mereka sendiri terbentuk di antara mereka. 

3.1.7 Agama 

Dimalang mayoritas beragama Islam, diikuti oleh Kristen 

Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Sejak era kolonial, 

banyak tempat ibadah telah didirikan, termasuk Masjid Jami, Gereja 

Hati Kudus, Katedral Ijen, Kuil Ang An Qiong di Kota Tua dan kuil 

badut di Sukun, serta kuil di Buring Peak. Kota  Malang juga 

merupakan sentral pendidikan agama dengan banyak pondok 

pesantren terkenal, Pondok Pesantren Al-Hikam di bawah arahan KH. 

Hasim Muzadi, serta pusat pendidikan Kristen dalam bentuk seminari 

Alkitab, dikenal di seluruh nusantara. Salah satunya adalah seminari 

Alkitab di Asia Tenggara. 

3.1.8 Bahasa  

Bahasa resmi Malang adalah bahasa Indonesia. Namun, bahasa 

Jawa, menggunakan dialek Jawa Timur, adalah bahasa yang umum di 

Malang. Kelompok etnis Madura menggunakan dialek unik yang disebut 

Boso Wulir (Oso Kiawalan) dalam bahasa Madura Malura, yang 

merupakan pelafalan terbalik kata tersebut. Misalnya, Malang menjadi 

Ngalam, dan bakso menjadi Oskab. Gaya Malang terkenal karena 
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identik dan terbuka, menunjukkan sikap orang-orang yang percaya diri, 

jujur dan tidak ambigu. 

3.1.9 Kebudayaan 

 Kekayaan etnis dan budaya mempengaruhi Malangsi, seni 

konvensional/tradisional yang ada. Salah satu paling populer adalah 

Topeng Malangan Wayang. (Topeng Malang), yang semakin rusak oleh 

seni kontemporer. Gaya seni bentuk ini merupakan pertemuan dengan 3 

budaya ( Madura, Jawa Tengah,danTengger ). Ini karena Malang 

memiliki subkultur Jawa Tengah yang hidup di lereng Gunung Kawi, 

subkultur Madura di lereng Gunung Arjuno, dan subkultur Tengger, 

sisa budaya Majapahit di lereng Gunung Bromo-Semeru. 

 Masyarakat etnis Malang dikenal sebagai agama, aktif, pekerja 

, tidak rumit dan bangga sebagai Arek Malang (Arema), untuk 

memelihara persekutuan dan setia kepada Malang. Seni ini adalah hasil 

dari kreativitas penduduk asli Malang, karena seni ini dikenal di masa 

lalu tidak hanya untuk masyarakat lokal, tetapi juga di luar daerah, 

termasuk di luar negeri. 
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3.2 Profil Dinas Sosial Kota Malang 

3.2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang 

                 Gambar 3.3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang 

 

                             Sumber: Dinas Sosial Kota Malang 

 

3.2.2 Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Malang 

Visi 

“Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan 

Sosial (PMKS) yang sejahtera dan bermartabat”. 

Misi 

“Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mendorong peningkatan 
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dan perluasan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial oleh 

Pemerintah dan Masyarakat”. 

3.2.3 Tujuan, Sasaran Strategi Dan Arah KebijakanDinas Sosial Kota 

Malang 

MISI 1 : 

 Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

TUJUAN 

Tujuan 1: Mewujudkan upaya pemulihan, pengembangan 

kemampuan dan penggalian potensi diri Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya secara wajar 

Tujuan 2: Meningkatkan kualitas dan kemampuan melalui 

pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri; 

Tujuan  3: Mendorong terselenggaranya perlindungan dan jaminan 

sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar 

mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial. 

MISI 2 : 

Mendorrong peningkataan, perluasan dan  pengembangan 

pelaksanaan pembangunan  kesejahteran  sosial  oleh  Pemerintah dan  

Masyarakat  
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TUJUAN 

Tujuan 1: Pengembangan potensi dan sumber daya penyelenggaraan 

pembangunan kesejahteraan sosial 

Tujuan 2: Mewujudkan kemampuan dan kepedulian masyarakat 

dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial 

MISI 3: 

Meningkatkan sistem informasi dan pelaporan 

TUJUAN 

Tujuan 1: Mewujudkan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 

yang tertib dan akuntabel 

MISI 4 : 

Meningkatkan kualitas pelayanan bidang sosial 

TUJUAN 

Tujuan 1: Meningkatkan pelayanan administrasi, sarana prasarana 

aparatur dan sosial. 


