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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

3.1.1 Gambaran Umum Kota Malang 

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kota Malang termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur. Kota Malang 

merupakan salah satu bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang 

Raya bersama dengan Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Kota Malang dikenal 

sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata.  

Sebutan kota pendidikan dikarenakan Kota Malang memiliki bermacam 

fasilitas pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan non 

formal atau tempat kursus. Kota Malang sebagai kota pariwisata, dikarenakan tidak 

sedikit potensi alam yang ada di Kota Malang mengundang para wisatawan lokal 

hingga mancanegara untuk datang berkunjung.  

Pemandangan alam yang indah serta hawa yang sejuk, dengan bangunan 

kuno peninggalan Belanda memiliki daya tarik tersendiri. Berbagai pilihan tempat 

wisata tersebar di berbagai penjuru. Berkat daya tarik tersebut, Kota Malang 

memiliki banyak pendatang yang kebanyakan adalah pelajar/mahasiswa. Sebagian 

besar golongan pelajar dan mahasiswa banyak berasal dari luar daerah (terutama 

wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, 

Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. 95 Selain itu Kota Malang dalam 

beberapa tahun ini telah melakukan percepatan inovasi di bidang pelayanan publik, 

salah satu diantaranya pada sistem informasi kependudukan berbasis online yang 

                                                             
95 Pemerintah Kota Malang. https://malangkota.go.id/. Diakses 7 Mei 2019. 

https://malangkota.go.id/
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mana sebagai dasar dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hal itu disebabkan 

tuntutan pelayanan publik yang prima oleh masyarakat dan menyesuaikan dengan 

perkembangan teknologi yang semakin pesat. Untuk tetap menjaga citra pelayanan 

publik yang maksimal oleh pemerintah, dalam hal ini Kelurahan Sawojajar 

berkomitmen untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan 

masyarakat serta menjaga efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan 

pemerintahan.  

Pemerintah Kota Malang sepenuhnya mendukung dan memberi ruang bagi 

terbentuknya inovasi yang salah satunya terjadi di Kelurahan Sawojajar melalui 

aplikasi SINGO (Sistem Pelayanan Malang Online) yang berbasis pada sistem 

informasi kependudukan.  

3.1.2 Luas Wilayah Kota Malang 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kota Malang 

memiliki luas wilayah 110,06 km2 yang terbagi menjadi 5 kecamatan, dan 57 

kelurahan.96  Lima kecamatan tersebut terdiri dari:  

a. Kecamatan Blimbing memiliki luas wilayah 17,77 km2 , dan memiliki 11 

kelurahan.  

b. Kecamatan Klojen memiliki luas wilayah 8,83 km2 , dan memiliki 11 

kelurahan. 

c. Kecamatan Lowokwaru memiliki luas wilayah 22,60 km2 , dan memiliki 12 

kelurahan.  

                                                             
96 Badan Pusat Statistik Kota Malang. https://malangkota.bps.go.id/statictable/2017/06/14/537/. 

Diakses 7 Mei 2019 
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d. Kecamatan Sukun memiliki luas wilayah 20,87 km2 , dan memiliki 11 

kelurahan. 

3.1.3 Gambaran Umum Kelurahan Sawojajar  

Kelurahan Sawojajar merupakan satu dari 12 kelurahan yang ada di 

Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Dengan luas wilayah mencapai 

181,25 Ha, terdiri dari 16 RW dan 120 RT, jumlah penduduk sebanyak : 31.249 

jiwa, kepadatan penduduk : 7.089 jiwa/km2. Secara administratif, Kelurahan 

Sawojajar dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah 

utara, Kelurahan Sawojajar berbatasan langsung dengan Desa Mangliawan, 

Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini 

berbatasan langsung dengan Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang. 

Di sebelah selatan, Kelurahan Sawojajar berbatasan dengan Kelurahan Lesanpuro, 

Kecamatan Kedungkandang. Lalu, di sebelah barat, kelurahan ini berbatasan 

dengan Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan 

Kedungkandang. 97  

Kelurahan Sawojajar memiliki motto MELATI (Melayani Dengan Hati) 

sebagai bentuk komitmen untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati, selain 

itu kelurahan Sawojajar juga memilik beberapa program diantaranya GEMAR 

TAHES KOMES ( Gerakan Masyarakat Rajajowas Tahes Komes) yang merupakan 

kegiatan sosial yang berorientasi pada lingkungan, sosial ekonomi, kesehatan, dan 

informasi & teknologi.  

                                                             
97 Kelurahan Sawojajar. https://kelsawojajar.malangkota.go.id/profil-desa-dan-kelurahan/. Diakses 

7 Mei 2019  
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Dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya, Kelurahan 

Sawojajar memiliki mitra kerja. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan 

masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi 

masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga pemberdayaan 

kesejahteraan keluarga. Selain itu, ada organisasi sosial kemasyarakatan seperti 

karang taruna, karang werda, kader lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), 

Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga 

Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial 

Berbasis Masyarakat), Tokoh Masyarakat, Gerdu Taskin, PLKB, Dasawisma, 

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Modin, Satgas Linmas, dan lain-lain. 98 

 

 

Berdasarkan peta wilayah Kelurahan Sawojajar, wilayah yang luas membuat 

perangkat Kelurahan harus benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya. 

 

 

                                                             
98 Kelurahan Sawojajar. https://kelsawojajar.malangkota.go.id/profil-desa-dan-kelurahan/. Diakses 

7 Mei 2019  

 

Gambar 3 : Peta Wilayah Kelurahan Sawojajar 

Sumber : Kelurahan Sawojajar Kota Malang  

https://kelsawojajar.malangkota.go.id/profil-desa-dan-kelurahan/
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3.1.4 Pemerintahan Kelurahan Sawojajar  

Seperti yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan 

Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, 

Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan, disebutkan bahwa Kelurahan merupakan 

perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah 

kerja tertentu, Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang dipimpin oleh 

seorangLurah, yang di dalam melaksanakan tugasnya berada di bawahdan tanggung 

jawab kepada Walikota melalui Camat, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi 

sebagai berikut : 99   

1. Tugas Pokok :   

a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

2. Fungsi  

a) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja 

(Renja) Kelurahan.  

b) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 

c) Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

d) Pengkoordinasian kegiatan pembangunan. 

e) Pemberdayaan masyarakat . 

f) Pelayanan masyarakat. 

g) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. 

h) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

i) Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

                                                             
99 Kelurahan Sawojajar. https://kelsawojajar.malangkota.go.id/visi-dan-misi/. Diakses 7 Mei 2019  
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j) Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM). 

k) Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP). 

l) Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan. 

m) Pengelolaan pengaduan masyarakat. 

n) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan 

publik secara berkala melalui website pemerintah daerah. 

o) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan. 

p) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 

q) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Pemerintah desa/kelurahan menjadi instrumen paling efektif dalam 

penyelenggaraan program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah 

pusat, provinsi maupun kota. Semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, pemerintahan 

desa/kelurahan diberikan ruang untuk melakukan inovasi untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, 

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. 

Selain itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi dasar setiap lembaga Pemerintahan Daerah 

melakukan inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya agar dapat 
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berjalan efektif dan efisien khususnya terkait penyelenggaraan pelayanan publik, 

serta cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pelayanan publik yang 

dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan partisipatoris, serta pelayanan 

publik untuk masyarakat dan dunia usaha. 

Pelayanan publik menjadi orientasi bagi pemerintah desa/kelurahan 

terutama mengenai sistem kependudukan karena sebagai basis pelayanan 

masyarakat. Begitu juga dengan kelurahan sawojajar yang berkomitmen untuk 

melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya yang tertuang dalam visi dan misi nya 

sebagai berikut : 100   

 Visi  

Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima , Akuntabel  Dan 

Bermartabat  

 Misi  

1. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan 

akuntabel 

2. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi 

masyarakat 

Kelurahan Sawojajar tentunya memiliki visi dan misi yang berorientasi 

untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat Sawojajar, demi mewujudkan itu 

semua, perangkat Kelurahan Saowjajar harus benar-benar memilik integritas dalam 

setiap melakukan tugas dan fungsinya. Harapan masyarakat terhadap pemerintah 

keluarahan sangatlah tinggi mengingat mereka lah yang mengerti kondisi sekitar.   

                                                             
100 Kelurahan Sawojajar. https://kelsawojajar.malangkota.go.id/visi-dan-misi/. Diakses 7 Mei 2019  
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Keterangan : 101       

1. Lurah  

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi adalah 

mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit kerja di 

bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

tugas dan fungsinya. 

2. Sekretaris Kelurahan  

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi 

umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, 

keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan 

kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi : 

                                                             
101 Kelurahan Sawojajar. https://kelsawojajar.malangkota.go.id/visi-dan-misi/. Diakses 7 Mei 2019  
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1) pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja 

(Renja); 

2) pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

3) penyusunan Penetapan Kinerja (PK); 

4) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); 

5) pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; 

6) pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kepustakaan; 

7) pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; 

8) pengelolaan anggaran dan retribusi; 

9) pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai; pelaksanaan 

verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; 

10) pelaksanaan inventarisasi aset /kekayaan daerah yang ada di Kelurahan; 

11) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 

12) pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 

13) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan 

publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; 

14) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya. 

3. Seksi Sarana dan Prasarana Umum  

Seksi Sarana dan Prasarana Umum melaksanakan tugas pokok 

penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum dan 
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sarana umum di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud, Seksi Sarana dan Prasarana Umum mempunyai fungsi : 

1) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan 

kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kelurahan; 

2) pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa pemberian pengantar penerbitan 

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga dan keterangan penduduk 

lainnya; 

3) pelaksanaan pemberian pengantar dan legalisasi surat atau surat keterangan 

yang dibutuhkan masyarakat; 

4) pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK); 

5) pelaksanaan pemantauan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

6) pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah 

kerjanya; 

7) pelaksanaan administrasi kependudukan; 

8) pengelolaan pengaduan masyarakat; 

9) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya 

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat  

Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan 

sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di 

Kelurahan.  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : 
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1) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di tingkat Kelurahan; 

2) pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di 

Kelurahan; 

3) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang pemberdayaan 

masyarakat; 

4) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan 

di wilayah kerjanya; 

5) penyusunan profil Kelurahan; 

6) pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, 

perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) 

dan golongan ekonomi lemah di wilayah kerjanya; 

7) fasilitasi pembangunan partisipatif; 

8) pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup; 

9) fasilitasi pengajuan proyek-proyek pembangunan oleh masyarakat; 

10) pelaksanaan pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya; 

11) pemberian pengantar pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau 

pedagang kaki lima; 

12) pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat 

dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan 

permukiman; 

13) pengkoordinasian kegiatan kelompok jabatan fungsional; 

14) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya 
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5. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum  

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas 

pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, 

ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan. Untuk melaksanakan 

tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan, ketentraman dan 

ketertiban umum mempunyai fungsi : 

1) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan 

kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat 

Kelurahan; 

2) pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; 

3) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan; 

4) penyusunan monografi kelurahan; 

5) pelaksanaan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS); 

6) pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi; 

7) pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 

8) fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan; 

9) pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan; 

10) pelaksanaan pemberian pengantar untuk pemberian pertimbangan teknis ijin 

keramaian di wilayah Kelurahan; 

11) pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perijinan di wilayah Kelurahan; 

12) pemantauan terhadap perkembangan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di 

wilayah Kelurahan; 

13) pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan perangkat daerah 

maupun kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan; 
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14) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 

15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya. 

3.1.5 Potensi Masyarakat  

3.1.5.1 Penduduk 

Penduduk adalah orang yang di dalam lingkungannya. sebagai pribadi, 

anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara yang bertempat tinggal di 

suatu tempat dalam batas wilayah tertentu. Penduduk merupakan salah satu bagian 

dari ekosistem yang menempati wilayah tertentu. Wilayah yang dimaksud di 

Indonesia adalah yang dapat berupa kampung/dusun, desa/kelurahan, 

kabupaten/kota, provinsi yang secara keseluruhan terintegrasi dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penduduk Kelurahan Sawojajar berdasarkan 

buku monografi kelurahan sawojajar tahun 2018 adalah 31.249 jiwa dengan jumlah 

kepala keluarga sebanyak 13.665 KK dengan berbagai macam profesi.  

Konstruksi masyarakat sawojajar sendiri terbilang cukup unik karena di 

dalam 16 RW yang ada di dalam Kelurahan Sawojajar, perbandingan penduduk asli 

dengan pendatang cukup signifikan, dimana penduduk pendatang memiliki jumlah 

yang lebih besar dibanding penduduk asli Sawojajar itu sendiri. Transisi dari jumlah 

penduduk asli yang tidak sebanding dengan pendatang, maka tidak heran apabila 

sebagian besar masyarakat Sawojajar memiliki pekerjaan diluar daerah Sawojajar 

itu sendiri.  

Begitu pula dengan transisi masyarakat yang dulunya menekuni sektor 

pertanian (agraris) berubah seiring dengan berjalannya waktu dan beralih ke dalam 

sektor industri, khususnya industri jasa. Berdasarkan buku monografi Kelurahan 

Sawojajar pada tahun 2018 perbandingan antara penduduk yang berprofesi sebagai 
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petani tidak sebanding dengan penduduk yang berprofesi sebagai pemilik jasa. 

Penduduk yang memiliki profesi atau mata pencaharian sebagai petani hanya 

berjumlah 12 orang, sedangkan penduduk yang berprofesi di sektor jasa atau 

memiliki mata pencaharian sebagai pelayanan jasa berjumlah 127 orang.  102  

Hal tersebut terindikasi karena semakin sempitnya lahan pertanian yang ada 

di daerah Sawojajar, alih fungsi lahan menjadi bangunan dalam beberapa tahun 

belakang terjadi begitu massif di daerah Sawojajar, berbagai bangunan perumahan 

dan ruko-ruko menghiasi di sepanjang jalanan Sawojajar, bahkan di Kota Malang 

sendiri lahan pertanian juga semakin berkurang, hal ini disampaikan oleh Kepala 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Disperta-KP) Kota Malang Sri Winarni  

yang mengatakan,  

”Saat ini luas lahan pertanian khususnya padi tinggal 821 hektare saja, Kota 

Malang memang bukan daerah pertanian, pasalnya, lahan yang dimiliki 

hanya sekitar 1.104 hektare. Tidak semuanya berupa sawah. Sekitar 821 

hektare saja bisa ditanami padi,” ujarnya103 

 

Dengan demikian seiring berkembangnya zaman, sektor pertanian beralih 

fungsi menjadi sektor industri dikarenakan tuntutan keadaan sosial ekonomi yang 

semakin tinggi. Masyarakat Sawojajar yang dulunya berprofesi sebagai petani 

sekarang lebih memilih membuka usaha di sektor industri jasa karena masyarakat 

berpendapat bahwa sektor tersebut lebih menjanjikan.   

Disisi lain masyarakat Sawojajar memiliki berbagai profesi yang ditunjang 

dengan kesibukan yang tinggi sehingga masyarakat setempat memiliki kualitas 

waktu yang minim di dalam kehidupan sehari-harinya. Diantaranya adalah tidak 

                                                             
102 Buku Monografi Kelurahan Sawojajar Kota Malang Tahun 2018 
103 Kota Malang. https://www.jawapos.com/lahan-pertanian-di-kota-malang-semakin-berkurang/. 
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sedikit masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS), karyawan 

swasta, hingga ABRI. Data yang dihimpun dalam buku monografi Kelurahan 

Sawojajar menyebutkan bahwa sejumlah 967 orang berprofesi sebagai pegawai 

negeri sipil, 142 orang berprofesi sebagai ABRI, dan 6.240 orang berprofesi sebagai 

karyawan swasta. Kesibukan masyarakat Sawojajar tentunya memiliki dampak 

yang serius yaitu kurangnya waktu untuk dapat melakukan kegiatan kepengurusan 

administrasi atau segala hal yang berkaitan dengan interaksi terhadap pihak 

Kelurahan Sawojajar.  

Maka dari itu inovasi pelayanan publik sangat diperlukan bagi masyarakat 

Sawojajar mengingat sebagian besar masyarakatnya memiliki kesibukan yang 

mengakibatkan sulitnya melakukan kepengurusan terkait administrasi maupun 

surat permohonan di Kelurahan Sawojajar. Dengan hadirnya inovasi pelayanan 

publik yang berbasis online di lingkungan Sawojajar, diharapkan dapat membantu 

masyarakat yang memiliki kesibukan, dengan lebih menekankan pada efisiensi dan 

efektivitas, aplikasi tersebut setidaknya memberikan angin segar kepada 

masyarakat Sawojajar itu sendiri.  Komposisi masyarakat dilihat dari faktor usia 

juga mendukung untuk melakukan inovasi di bidang pelayanan publik terutama 

yang fokusnya berbasis online, karena sebagian besar masyarakat Sawojajar berada 

di kisaran usia produktif dan melek akan teknologi, sehingga diharapkan penerapan 

inovasi tersebut lebih dapat berjalan dengan optimal. Konstruksi dan komposisi 

masyarakat Sawojajar yang beragam dapat kita lihat pada tabel yang dihimpun dari 

buku monografi Kelurahan Sawojajar tahun 2018, untuk data lebih jelasnya dapat 

dilihat tabel berikut : 
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Tabel 1 

Tabel di atas menunjukkan bahwa kuantitas masyarakat Sawojajar begitu 

besar, dengan perbandingan penduduk laki-laki dan penduduk perempuan yang 

tidak begitu jauh. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Sawojajar 

merupakan salah satu Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota 

Malang, hal tersebut tentunya di dukung oleh luas wilayah yang besar pula. 

Perangkat Kelurahan Sawojajar harus benar-benar menunjukkan kapasitas nya 

dalam penyelenggaraan pemerintahannya agar tetap berjalan secara kondusif dan 

terhindar dari berbagai konflik internal.  

          Tabel 2 

 

 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki 15.567 jiwa 

Perempuan 15.682 jiwa 

Total 31.249 jiwa 

No. Usia Jumlah 

1. 0-15 7.529 jiwa 

2. 15-65 21.159 jiwa 

3. > 65 2.561 jiwa 

Komposisi Penduduk Kelurahan Sawojajar Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

Komposisi Penduduk Kelurahan Sawojajar Berdasarkan Usia 

 

 

Sumber : Buku Monografi Kelurahan Sawojajar Kota Malang Tahun 2018 

 

 

Sumber : Buku Monografi Kelurahan Sawojajar Kota Malang Tahun 2018 
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Data komposisi penduduk di atas juga menunjukkan bahwasannya usia 

produktif merupakan yang terbesar di daerah Kelurahan Sawojajar, maka dari itu 

banyaknya usia produktif yang ada membuat sebagian besar masyarakat yang sudah 

bekerja tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus keperluan di Kelurahan.   

           Tabel 3 

Komposisi Penduduk Kelurahan Sawojajar Berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

Data mengenai komposisi penduduk Sawojajar berdasarkan tingkat 

pendidikan menunjukkan bahwa penduduk yang masih bersekolah di tingkat 

Sekolah Dasar dengan jumlah terbanyak, disusul dengan penduduk yang bersekolah 

di tingkat Sekolah Menengah Atas, yang berarti penduduk Sawojajar sebagian besar 

mendapatkan pendidikan yang layak.  

     

 

 

Tingkat pendidikan Jumlah 

Taman Kanak-kanak 748  orang 

Sekolah Dasar 7.261 orang 

SMP 1.591 orang 

SMA/SMU 4.127 orang 

Akademi/D1-D3 1.054 orang  

Sarjana 2.251 orang 

Pascasarjana 175 orang  

Sekolah Luar Biasa 14 orang 

Total 17.221 orang 

Sumber : Buku Monografi Kelurahan Sawojajar Kota Malang Tahun 2018 
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      Tabel 4 

Komposisi Penduduk Kelurahan Sawojajar Berdasarkan Mata Pencaharian 

Berdasarkan data di atas, jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan 

sebanyak 6115 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Sawojajar 

sebagian besar mampu berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

di lingkup Kelurahan Sawojajar.  

3.1.5.2 Potensi Ekonomi 

 

Banyaknya masyarakat yang beralih ke sektor industri jasa membuat potensi 

ekonomi daerah Sawojajar semakin meningkat, masyarakat mampu melihat 

peluang untuk dapat mengembangkan bisnis di sektor jasa, berdasarkan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kelurahan Sawojajar, terdapat 

Jenis Pekerjaan Jumlah 

Pegawai Negeri Sipil 935 orang 

ABRI 150 orang 

Karyawan Swasta 3790 orang 

Wiraswasta/Pedagang 561 orang 

Pertukangan 55 orang 

Buruh Tani 5 orang 

Pensiunan 498 orang 

Jasa 106 orang 

Total  6115 orang 

Sumber : Buku Monografi Kelurahan Sawojajar Kota Malang Tahun 2018 
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berbagai industri jasa yang berkembang, diantaranya adalah jasa pelayanan 

kesehatan, jasa informasi, jasa transportasi (penyewaan kendaraan), jasa surat 

menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan 

kelengkapan kantor, jasa administrasi keuangan, jasa supermarket dan jasa 

kebersihan.  

Dengan memenfaatkan peluang tersebut, masyarakat berharap transisi dari 

sektor pertanian ke sektor industri jasa dapat memeberikan perubahan yang 

signifikan bagi ekonomi masyarakat Sawojajar, kebutuhan akan jasa yang 

ditawarkan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi berpindahnya 

profesi daripada sebagian masyarakat Sawojajar. Salah satu alasan inovasi 

pelayanan publik dibutuhkan adalah untuk membantu melancarkan proses 

perizinan usaha bagi masyarakat, efisiensi dalam permohonan surat izin usaha 

sedikit banyaknya membantu masyarakat untuk membuat usahanya lebih 

berkembang. Tidak hanya industri jasa saja yang mampu mendorong meningkatkan 

potensi ekonomi masyarakat Sawojajar, masih banyak lagi sektor yang memberikan 

ruang bagi peningkatan pendapatan masyarakat, salah satunya adalah industri 

perdagangan kecil atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Industri kecil 

dan kreatif di Kelurahan Sawojajar terbilang cukup banyak dan berkembang, serta 

menjadi tumpuan ekonomi sebagian besar masyarakat Sawojajar.  jumlah UMKM 

yang diperkirakan lebih dari 50 unit104  dan mampu menjadi sektor penggerak 

ekonomi di wilayah Sawojajar menjadikan potensi ekonomi di wilayah ini cukup 

menjanjikan untuk dapat menyejahterahkan masyarakatnya. Mengingat 

                                                             
104 Kelurahan Sawojajar. https://kelsawojajar.malangkota.go.id/gallery-ukm-di-wilayah-sawojajar/ 

Diakses 7 Mei 2019  

 

https://kelsawojajar.malangkota.go.id/gallery-ukm-di-wilayah-sawojajar/


 

69 
 

kemampuan daya beli masyarakat yang masih rendah, maka kehadiran industri 

UKM di ruang lingkup Kelurahan Sawojajar menjadi sebuah solusi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkembangan ekonomi kreatif. 

Dalam pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah untuk 

menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM, masyarakat Sawojajar telah 

merespon dengan mendirikan berbagai macam usaha. Diantaranya adalah usaha di 

bidang kuliner, yaitu makanan dan minuman olahan oleh-oleh khas Malang, 

pakaian, aksesoris, hingga penyewaan kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat kita 

temui di sepanjang jalan Sawojajar terdapat berbagai macam UKM yang menjual 

produknya masing-masing.  

3.1.6 Prestasi Kelurahan Sawojajar 

Kelurahan Sawojajar sebagai salah satu penggiat inovasi pelayanan publik 

di Kota Malang memiliki beberapa prestasi diantaranya adalah berhasil meraih 

juara I di ajang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 

2017. Terpilihnya Kelurahan Sawojajar tersebut ditetapkan secara resmi oleh 

Gubernur Jawa Timur H. Soekarwo melalui SK Gubernur Jatim no. 

188/338/KPTS/013/2017 tentang Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Provinsi 

Jawa Timur. Kelurahan Sawojajar di bawah pimpinan Lurah J. A. Bayu Widjaya 

berhasil mengalahkan Kelurahan Manguharjo Kota Madiun, Kelurahan Putat Jaya 

Kota Surabaya dan Kelurahan Jati Kota Probolinggo. Atas raihan prestasi tersebut, 

Kelurahan Sawojajar berhasil memboyong trofi tetap, piagam penghargaan, serta 

uang pembinaan sebesar 20 juta rupiah. 105 Di ajang yang lain, Kelurahan Sawojajar 

juga menorehkan prestasi yang tidak kalah gemilang, hal itu setelah Dinas 

                                                             
105 Malang Kota. https://malangkota.go.id/2017/06/17/sawojajar-raih-juara-i-lomba-desa-dan-

kelurahan-tingkat-jatim/ Diakses 7 Mei 2019  

https://malangkota.go.id/2017/06/17/sawojajar-raih-juara-i-lomba-desa-dan-kelurahan-tingkat-jatim/
https://malangkota.go.id/2017/06/17/sawojajar-raih-juara-i-lomba-desa-dan-kelurahan-tingkat-jatim/
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Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur menetapkan Kelurahan Sawojajar sebagai 

juara II di kompetisi Kelurahan Siaga Aktif 2017 menyusul Kelurahan 

Mangunharjo Kota Madiun sebagai juara I106. Kemudian selain itu penghargaan lain 

yang didapat oleh Kelurahan Sawojajar adalah di bidang otonomi daerah, tampil 

sebagai juara pertama dalam Otonomi Award 2017, Kelurahan Sawojajar. Disusul 

oleh Kelurahan Bandung Rejosari, dan Juara Ketiga diraih oleh Kelurahan 

Tulusrejo.  

“Penghargaan ini sebagai wujud mengetahui kinerja pemerintahan hingga 

ke tingkat kelurahan / desa sebagaimana amanat Permendagri No. 12 tahun 

2007, Perda Kota Malang No. 7.” ujar Kabag Pemerintahan, Sri Winarni. 107 

Penghargaan lain diperoleh Kelurahan Sawojajar melalui penghargaan 

Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Provinsi Jawa Timur 2017. Penghargaan itu 

disabet oleh Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang. Wali Kota 

Malang yang saat itu masih dijabat oleh Moch Anton atau biasa dikenal dengan 

sebutan Abah Anton mengucapkan terimakasih kepada masyarakat 

Kelurahan Sawojajar yang telah berkontribusi melalui program yang di ciptakan 

sehingga mampu mengahasilkan output yaiut prestasi yang membanggakan Kota 

Malang. Sebagaimana Abah Anton mengatakan  

“Tanpa peran serta seluruh elemen masyarakat di wilayah 

kelurahan Sawojajar maka Penghargaan Kelurahan Tangguh Bencana 

Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 tidak akan mungkin dapat kita 

raih" ujar Anton. 108 

 

                                                             
106 Malang Kota. https://mediacenter.malangkota.go.id/2017/10/dinkes-provinsi-nobatkan-
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107 Malang Kota. https://satuchannel.com/kelurahan-sawojajar-sabet-juara-1-otonomi-awards-

2017/  Diakses 7 Mei 2019  
108 Malang Kota. https://suryamalang.tribunnews.com/2017/10/13/kelurahan-sawojajar-kota-

malang-raih-penghargaan-kelurahan-tangguh-bencana-tingkat-provinsi/  Diakses 7 Mei 2019  
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Prestasi diatas adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah Kelurahan 

Sawojajar terhadap masyarakat Sawojajar dan bentuk kepedulian terhadap 

kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dengan terus mengembangkan 

kemampuan di internal pemerintahan, Kelurahan Sawojajar optimis dapat 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan optimal. 

  




