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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Gambaran Umum Kota Malang 

Gambar 3.1 Peta Kota Malang 

Sumber: BPS Kota Malang, 2018 

Kota Malang dikenal sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur. 

Bahkan tidak jarang pula Kota Malang disejajarkan dengan ibu Kota Provinsi 

Jawa Timur yakni Kota Surabaya. Pembandingan tersebut memang cukup 

mendasar, karena pembangunan perkotaan yang sangat pesat di Kota Malang baik 
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pembangunan gedung-gedung perkantoran dan pusat perdagangan dan jasa serta 

pembangunan permukiman atau perumahan modern. Secara geografis, Kota 

Malang berlokasi di sebelah barat Kota Surabaya dengan jaraj sekitar 90 km 

dengan jarak tempuk waktu sekitar 90 menit. Selain itu, Kota Malang pada 

dasarnya tergolong daerah dataran sedang karena lokasinya berada pada 

ketinggian sekitar 440-680 meteri di atas ermukaan air laut.  

Secara geografis Kota Malang berada pada lokasi antara  112°34`9``-

112°41`34`` BT dan 7°54``2``-8°3`5`` LS. Kota Malang merupakan pusat di 

antara dua daerah tetangga yakni Kabupaten Malang dan Kota Batu. Selain itu, 

karena berada pada daerah dataran sedang, Kota Malang secara geografis 

memiliki lokasi yang dapat dikatakan dekat dengan dua gunung besar yakni 

Gunung Arjuna dan Gunung Semeru. Oleh karena itu, pada saat terjadi bencana 

gunung meletus, khususnya yang terjadi pada Gunung Semeru, Kota Malang juga 

mengalami dampak abu dari gunung tersebut. Bahkan tidak hanya itu, apabila 

terjadi bencana gunung meletus pada Gunung Bromo, Kota Malang pun juga 

sempat menerima dampak abu vulkaniknya. 

Kota Malang juga dikenal dengan kota pendidikan. Julukan ini dikarenakan 

banyaknya jumlah baik sekolah maaupun perguruan tinggi yang berada di Kota 

Malang. Ada sekitar lebih dari 80 kampus perguruan tinggi yang menyebar di 

Malang Raya. Banyaknya perguruan tinggi inilah yang menjadi daya tarik bagi 

para mahasiswa dari luar Kota Malang untuk menuntut ilmu di Kota Malang. 

Namun ternyata, julukan Kota Malang sebagai kota pendidikan tidak hadir akhir-

akhir ini melalinkan jau sebelum itu yakni pada masa Hindia Belanda. Karena 
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pertumbuhan lembaga pendidikan di Kota Malang mulai berkembang pesat sejak 

tahun 1914-1939. 

Selanjutnya, keistimewaan Kota Malang sebagai kota pendidikan adalah 

terdapat 3 perguruan tinggi negeri dengan akreditasi A. Ini yang membedakan 

Kota Malang dengan kota pendidikan lainnya. Adapun tiga universitas universitas 

tersebut adalah Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang dan UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Tiga universitas ini memang memiliki 

kompetensi yang baik dalam bidang perguruan tinggi, sehingga tak heran jika 

universitas universitas tersebut memperoleh akreditasi A. Selain tiga universitas 

dengan akreditasi A tersebut juga ada banyak universitas universitas lainnya yang 

tak kalah bagus. Seperti Politeknik Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah 

Malang, Unisma, Uniga, dan lain-lain. 

1. Visi Misi Kota Malang 

Kota Malang memiliki visi yang menjadi rujukan pada periode 2013 – 

2018 yakni “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartbat.”.Visi ini 

merupakan semangat Kota Malang dalam melaksanakan pembangunan jangka 

menengah daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Malang. Melalui visi tersebut, pemerintah Kota Malang 

juga berharap bahwa pembangunan di Kota Malang akan berkeadilan pada 

kemaslahatan “wong cilik” atau masyarakat kelas menengah ke bawah. Adapun 

melalui visi tersebut mengejawentahkan istilah MARTABAT. 

Istilah MARTABAT merujuk pada makna harga diri, kemanusiaan, yang 

memiliki arti kemanusiaan. Untuk dapat dinyatakan sebagai Kota yang 
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BERMARTABAT, Kota Malang berusuha untuk mewujudkan kondisi kota yang 

aman, tertib, bersih, dan asri dengan masyarakat yang mandiri, makmur, 

sejahterah, terdidik, dan berbudaya, serta memiliki religiusitas yang tinggi. Hal ini 

tentunya juga didukung dengan birokrasi pemerintahan yang bersih dari korupsi 

dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.selain itu, 

BERMARTABAT sendiri merupakan akronim dari kata Bersih, Makmur, Adil, 

Religius, Toleran, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. 

Maka dari itu, untuk mewujudkan visi di atas, maka misi dari Kota Malang 

yakni sebagai berikut ini: 

a. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbdya, dan terdidik berdasakan 

pada nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara. 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur, adil, dan akuntabel. 

c. Meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat bersaing di era global 

d. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik dari segi fisik dan 

mental 

e. Mewujudkan Kota Malang sebagai tujuan wisata yang aman, nyaman, dan 

berbudaya 

f. Mendorong pelaku ekonomi informal dan UKM untuk lebih produktif dan 

kompetitif 

g. Mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi makro yang berdaya saing 

dan berwawasan lingkungan 

h. Mengembangkan sistem transportasi yang terpadu dan infrastruktur yang 

nyaman bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. 



 

51 
 

2. Kependudukan Kota Malang 

Kota Malang merupakan daerah perkotaan yang memiliki perkembangan 

dan pembangunan yang pesat. Situasi inilah yang menyebabkan kota ini memiliki 

jumlah penduduk yang cukup banyak. Pasalnya Kota Mlang juga dikenal sebagai 

kota pendidikan yang mana terdiri atas beberapa kampus atau perguruan tinggi 

negeri atau swasta yang cukup besar dan ternaman. Maka dari itu, Kota Malang 

telah menjadi daya tarik bagi penduduk diluar Kota Malang untuk datang ke Kota 

Malang demi menuntut pendidikan yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu, untuk 

mengetahui secara lebih rinci terkait kondisi demografi atau kependudukan di 

Kota Malang dapat merujuk pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.2Jumlah Penduduk Kota Malang Tahun 2017 

No Kecamatan Jumlah 

Penduduk 

1 Kedungkandang 188.175 

2 Klojen 103.637 

3 Blimbing 178.564 

4 Lowokwaru 194.521 

5 Sukun  191.153 

Jumlah 856.410 

Sumber: BPS Kota Malang, 2018 

Mengacu pada tabel  di atas maka dapat dijelaskan bahwa  meski dari segi 

luas wilayah merupakan kecamatan paling luas di Kota Malang, Kecamatan 

Kedungkandang masih kalah dengan Kecamatan Lowokwaru jika dilihat dari segi 

jumlah penduduk.  Jumlah penduduk di Kecamatan Lowokwaru yakni sejumlah 

194.521 jiwa penduduk, lalu di posisi kedua yakni Kecamatan Sukun dengan 
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191.153 jiwa, posisi ketiga 3 yaitu Kecamatan Kedungkandang dengan jumlah 

188.175 jiwa penduduk, lalu Kecamatan Blimbing dengan 178.564, dan 

Kecamatan Klojen dengan 103.637 jiwa. 

3. Kondisi Pariwisata Kota Malang 

Kota Malang mendapat julukan Switzerland of Indonesia karena kota ini 

pernah dianggap mempunyai tata kota terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda. 

Pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri, dari segi geografis, 

Alamnya yang masih tergolong bersih untuk sebuah kota dan iklimnyayang sejuk 

karena letaknya yang berada di dataran tinggi sangat menarikuntuk 

wisatawan.Pada tahun 2016, jumlah wisatawan domestik kurang lebih 3.987.074 

pengunjung. Sedangkan wisatawan mancanegara pada tahun 2016 sebanyak 9.535 

pengunjung.  

a. Hotel sebagai Pendukung Fasilitas Pariwisata di KotaMalang 

Selain sebagai fasilitas penginapan bagiwisatawan, hotel juga dapat 

berfungsi sebagai wadah untuk memperkenalkan daerah. Misalnya hotel sebagai 

tempat hall tempat pameran seni dan kebudaan Kota Malang. Fungsi lain dari 

hotel ini selaras dengan rencanapemerintah untuk mengembangkan pariswisata di 

Kota Malang. Jika dilihat dari tingkat hunian, hotel dibagi menjadi duan yaitu 

hotel berbintang dan hotel tak berbintang. Rata-rata pengunjung hotel di Kota 

Malang dibedakan yaituhotel tak berbintang 34,63% dan tingkat hunian hotel 

berbintang sebesar 76,54%. Adapun beberapa jumlah hotel dan kamar menurut 

jenis hotel di Kota Malang sebagai berikut: 
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Tabel. 3.2Jumlah Hotel dan Kamar menurut Jenis Hotel di Kota Malang 

No Kecamatan Bintang Non Bintang Bintang + Non 

Bintang 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Kamar 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Kamar 

Jumlah 

Hotel  

Jumlah 

Kamar 

1 Kedungkandang 1 120 2 30 3 150 

2 Sukun 2 30 4 55 6 85 

3 Klojen 18 1.404 53 974 61 2.378 

4 Blimbing 4 678 12 397 16 1.075 

5 Lowokwaru 5 483 9 254 14 737 

Kota Malang 30 2.715 70 1.710 100 4.425 

Sumber: Kota Malang dalam Angka 2017 

Dari pemaparan tabel diatas ditemukan bahwa jumlah hotel dan kamar di 

Kota Malang paling tinggi di Kecamatan Klojen, kemudian Kecamatan Blimbing, 

Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, dan terakhir Kecamatan 

Kedungkandang. Selain Perhotelan, Kota Malang juga mempunyai potensi 

pariwisata disektor perbelanjaan yang tersebar di wilayah Kota Malang.  

b. Kampung Wisata atau Kampung Tematik 

Kota Malang disebut sebagai Kota Kreatif di Indonesia. Salah satu 

buktinya adalah dengan munculnya kampung tematik yang memiliki beragam 

karakter di Kota Malang. Kurang lebih terdapat 11 kampung tematik yang 

tersebar di Kota Malang dengan ciri khas masing-masing disesuaikan dengan 

potensi yang dimilikinya. Adapun 11 kampung tematik yang ada di Kota Malang 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Desaku Menanti, Kelurahan Tlogowaru 

Kampung wisata ini pada mulanya merupakan kampung yang banyak dihuni 

oleh para gelandangan atau gepeng.Kemudian dilakukan pengembangan 

kampung tematik dan selanjutnya menjadi kampung wisata dengan ikon 

seratus topeng.Kampung ini juga populer dengan sebutan kampung topeng. 

2. Kampung warna-warni Jodipan. 

Kampung warna-warni merupakan kampung yang dikembangkan dan diinisiasi 

oleh sekelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) 

yang bekerjasama dengan program CSR dari PT Indana Paint.Kampung ini 

berusaha mengadaptasi kampung kawasan kumuh di Rio de Janeiro 

Brazil.Alhasil kampung warna-wani saat ini menjadi pesona wisata yang 

sangat diminati oleh wisatawan dari luar Kota Malang. 

3. Kampung 3D, Kesatrian 

Kampung 3D (Tridi) merupakan kampung yang dihiasi dengan gambar-gambar 

yang menarik untuk menjadi lokasi atau spot foto bagi wisatawan selagi 

menikmati suasana kampung 3D. 

4. Kampung 3G, Gelintung 

Kampungh Glintung Go Green (3G), Glintung merupakan kampung yang 

berada di Kelurahan Purwantoro.Kamupung ini menggunakan konsep 

kampung hijau, dimana dilakukan pengembangan kampung yang dipenuhi 

dengan tanaman-tanaman hijau.Kampung ini juga mendapatkan penghargaan 

kampung inovasi dari Cina. 

 



 

55 
 

5. Kampung Biru, Kidul Dalem 

Kampung ini identitk dengan cat warna biru di setiap permukiman 

warga.Selain itu kampung ini juga disesuaokan dengan ikon Arema yang juga 

menjadi ikon dari Kota Malang. 

6. Kampung Payung, Pandanwangi 

Kampung Payung terbentuk karena mayoritas warganya adalah pembuat 

payung kertas. 

7. Kampung Sejarah Tawangsari, Sumbersari 

Kampung sejarah Tawangsari merupakan kampung yang identik dengan 

heritage Kota Malang dan menawarkan wisata sejarah di Kota Malang. 

8. Kampung Keramat, Kasin 

Kampung Keramat berbeda dengan kampung tematik yang ada. Kampung ini 

menyuguhkan nuansa yang horor dengan lukisan-lukisan horor tergambar di 

dinding-dinding rumah penduduk. 

9. Kampung Budaya Polowijen 

Kampung ini diberi nama Kampung Budaya Polowijen karena di kawasan ini 

ada sebanyak empat situs sejarah. Situs-situs tersebut seperti Sumur Windu 

Ken Deses, Situs Mpu Purwa, Situs Joko Lulo dan makam Mbah Reni dan 

Mbok i yang juga penggagas Topeng Malangan. 

Keberadaan kampung-kampung ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif terhadap pertumbumbuhan jumlah wisatawan yang berdampak pada 

perekonomian masyarakat terlebih Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 

Malang.Pengembangan Kota Kreatif inilah sebagai pendorong pemerataan 
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pembangunan melalui percepatan pertumbuhan pusat-pusat perekonomian dengan 

menggali potensi dan keunggulan daerah. 

c. Wisata Perbelanjaan di Kota Malang 

Malang merupakan salah satu kota yang menjadi incaran para wisatawan. 

Hal ini disebabkan karena kota ini memiliki banyak sekali objek wisata yang 

membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi tempat ini. Selain karena 

keindahan alam, dan kampung tematiknya, ternyata Kota Malang juga terkenal 

dengan objek wisata belanjanya. Kota Malang menyediakan berbagai macam 

tempat wisata belanja yang menarik untuk dikunjungi sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Pusat Perbelanjaan di Kota Malang 

No Nama Pusat Perbelanjaan Alamat 

1 Pasar Besar Jl. Pasar Besar 

2 Mall Alun-alun Jl. Merdeka Timur 

3 Matahari Dept. Store Jl. Pasar Besar 1-2 

4 Sarinah Dept. Store Jl. Basuki Rahmad 2A 

5 Malang Plaza Jl. KH Agus Salim 28 

6 Dieng Plaza Jl. Raya Langsep 2 

7 Gajahmada Plaza Jl. KH. Agus Salim 18 

8 Malang Town Square 

(MATOS) 

Jl. Veteran No. 5 

9 Careefour Jl. A. Yani No. 2 

https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
https://bababeli.com/7-tempat-wisata-belanja-yang-wajib-anda-kunjungi-ketika-berkunjung-ke-malang/
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10 Mitra Dept. Store Jl. KH. Agus Salim 10-16 

11 Malang Olimpic Garden 

(MOG) 

Jl. Kawi Malang 

12 Avia Supermarket Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 1B 

13 Malang Trade Center Jalan Raden Panji Suroso, 

Kavling1, Blimbing 

14 Gunungsari Intan Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 91 

15 Ramayana Dept. Store Jl. MT Haryono 195-197 

16 Giant Dinoyo, Gajayana, Sawojajar 

17 Dinoyo Plaza Dinoyo 

Sumber: https://malangkota.go.idtahun 2017 

Dari data tersebut, terdapat 17 pusat perbelanjaan yang tersebat di seluruh 

Kota Malang. Banyaknya pusat perbelanjaan tentu menunjukan perkembangan 

perekonomian suatu daerah.Tumbuhnya jumlah pusat perbelanjaan mempunyai 

kontribusi retribusi pasar wisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

Pasar Wisata perbelanjaan Kota Malang dapat dijadikan sebagai tempat mencari 

nafkah bagi para pedagang dan dapat dijadikan sebagai tempat menjual dan 

memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat luas. 

 

 

 

 

https://malangkota.go.id/
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B. Gambaran Umum Kelurahan Tunjungsekar 

 

 

Gambar 3.2 Peta Kelurahan Tunjungsekar Kota Malang 
Sumber: Ngalam.co,2016 

1. Kondisi Geografis 

Kelurahan Tunjungsekar merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kota 

Malang dan berada di Kecamatan Lowokwaru. Kelurhan ini memiliki luas 

wilayah sekitar 1,87 km² dan berada di ketinggian 438 meter di atas permukaan 

air laut. Secara administratif Kelurahan Tunjungsekar memiliki 8 RW dan 56 RT. 

Sementara itu jarak antara kelurahan dengan kantor kecamatan yakni sekitar 3 km, 

sedangkan jarak dari pusat pemerintahan Kota Malang yakni sejauh 7 km. 

Kelurahan Tunjungsekar memiliki batasan wilayah yakni sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara: Kelurahan Polowijen 

b. Sebelah Selatan: Kelurahan Mojolangu 
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c. Sebelah Barat: Kelurahan Tasikmadu 

d. Sebelah Timur: Kelurahan Purwodadi 

Berdasarkan batas wilayah tersebut Kelurahan Tunjungsekar berada di 

bagian utara Kota Malang. Selain itu, lokasi Kelurahan Tunjungsekar juga tidak 

sebegitu jauh dengan beberapa universitas atau perguruan tinggi di Kota Malang 

seperti Universitas Brawijaya, Sekolah Tinggi Asia, Universitas Widyagama dan 

STIE Malang Kucecwara. 

2. Kondisi Sosial Masyarakat 

Penduduk Kelurahan Tunjungsekar berjumlah sekitar 16.507 jiwa, dengan 

rincian jumlah penduduk laki-laki berjumlah 8.796 jiwa dan jumlah penduduk 

perempuan 7.711 jiwa.Masyarakat Kelurahan Tunjungsekar mayoritas merupakan 

beragama Islam dengan jumlah seitar 15.337 jiwa.Kondisi sosial masyarakat di 

Kelurahan Tunjungsekar juga tergolong rukun, baik dalam kegiatan sosial 

maupun keagamaan, kegiatan tersebut meliputi kegiatan gotong royong, bersih 

desa, lomba kebersihan RT, PKK, karang taruna. Kegiatan keagamaan merupakan 

kegiatan yang paling aktif yang mana meliputi kegiatan tahlilan, sholawatan, 

pengajian RT dan RW, majelis taklim, dan istigosah yang dilakukan baik di 

masjid, langgar, balai RW ataupun di rumah warga. 

Keluruhan Tunjungsekar memiliki penduduk yang bergam dari segi 

agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan Budha, dengan agama 

Islam merupakan agama dominan yang dianut oleh penduduk sekitar. Selain itu, 

Agama Islam yang berakulturasi dengan kepercayaan kejawen juga banyak dianut 

oleh penduduk Kelurahan Tunjungsekar. Adapun untuk pemeluk agama kristen 



 

60 
 

yakni berjumlah 567 jiwa, pemeluk agama Katolik berjumlah 660 jiwa, pemeluk 

agama Hindu yakni 25 jiwa, dan pemeluk agama Budha yakni 29 jiwa. 

3. Kondisi Pendidikan 

Sebagai daerah yang berada di dekat pusat Kota Malang, masyarakat 

Kelurahan Tunjungsekar tergolong tetap mengutamakan pendidikan. Dta mografis 

dari Kelurahan Tunjungsekar menunjukkan bahwa dari sekitar 837 anak usia 

sekolah hanya ada tiga anak yang tidak bersekolah, jumlah tersebut hanya 0,4% 

dari total keseluruha. Selain itu di Kelurahan Tunjungsekar juga didukung oleh 

beberapa lembaga pendidikan, dengan rincian sebagai berikut ini: 

Tabek 4.2 Lembaga Pendidikan di Kelurahan Tunjungsekar 

No Lembaga Pendidikan Jumlah 

1 PAUD 6 

2 TK 6 

3 SD 5 

4 SMP/MTS/SMPI 3 

5 SMA/SMK/MA 2 

6 Pondok Pesantren 3 

7 Total 25 

Sumber: Kelurahan Tunjungsekar, 2015 

 Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa ada total 25 lembaga 

pendidikan segala jenjang mulai dari PAUD – SMA/sederat, bahkan juga terdapat 

pondok pesantren.Selain itu, apabila dilihat dari potensi sumderdaya manusia 

dalam konteks pendidikan dapat dikatakan baik, karena tercatat penduduk atau 

masyarakat dengan lulusan D-1/sederajat berjumlah 114 orang, lulusan D-

3/sederajat berjumlah 361 orang, lulusan S-1/sederajat berjumlah 983 orang, 

lulusan S-/sederajat berjumlah 94 orang, dan lulusan S-3 berjumlah 8 oeang. 
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4. Kondisi Ekonomi 

Kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Tunjungsekar dapat dikatakan 

cukup baik dan mapan.Hal ini terlihat dari segi kegiatan perekonomian 

masyarakat, karena Tunjungsekar menjadi satu kawasan pusat mebel dan furnitur 

di Kota Malang dengan banyak pembeli baik dari dalam maupun luar Kota 

Malang. Industri mebel di Kelurahan Tunjungsekar bermula dari kampung 

mbesuk dan berlangsung sejak tahun 1950an kemudian berkembang dan juga 

berkembang ke kelurahan lain seperti Kelurahan Purwodadi dan Kelurahan 

Polowijen. 

Sumber pendapatan mayoritas penduduk Kelurahan Tunjungsekar adalah 

buruh atau tukang, bahkan dapat dikatakan bahwa penduduk Kelurahan 

Tunjungsekar adalah tukang walaupun ada beberapat mata pencaharian lainnya. 

Maka dari itu, untuk mengetahui lebih rinci mengenai pekerjaan atau mata 

pencaharian penduduk Kelurahan Tunjungsekar secara keseluruhan dapat merujuk 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.3 Data Mata Pencaharian Penduduk  

Kelurahan Tunjungsekar 

No Jenis Pencaharian Presentase 

1 Buruh Pabrik/Industri 55% 

2 Pedagang 20% 

3 Industri Kecil 20% 

4 Industri Besar 3% 

5 Sektor Formal 2% 

Sumber: Kelutahan Tunjungsekar, 2015 

 Dari data taebl di atas nampak bahwa kondisi dan situasi kegiatan 

perekonomian masyarakat dalam bentuk mata pencaharian penduduk di Kelutahan 
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Tunjungsekar masih di bawah rata-rata, begitu pula dengan konsumsi barang 

mewah atau kebutuhan sekunder yang relatif sedikit.Selain itu tabel di atas juga 

menunjukkan bahwa mayoritas penduduk merupakan buruh pabrik atau 

industri.Adapun jenis usaha jasa dan perdagangan yang ada di Kelurahan 

Tunjungsekar yakni usaha toko/kios berjumlah 62 unit dan toko kelontong 

berjumlah 29 unit. 

C. Gambaran Umum Kampung Bambu Mewek 

Kampung Bambu Mewek merupakan salah satu kampung tematik baru di 

Kota Malang yang dikembangkan sejak adanya lomba kampung tematik yang 

diadakan oleh Pemerintah Kota Malang pada tahun 2016.Setelah memperoleh 

juara pertama di lomba tersebut dengan mengalahkan Kampung Keramat 

Kelurahan Kasin dan Kampung Petik Organik Kelurahan Purwodadi, kampung 

Bambu Mewek mulai melakukan pengembangan dan pembangungan infrastruktur 

sejak tahun 2017. 

Kampung Bambu Mewek di Kelurahan Tunjungsekar yang fokus di RW 4 

dilatar belakangi oleh beberapa apsek yang meliputi upaya konservasi area 

sepadan sungai sepadan, menumbuhkan kesadaran masyarakt untuk menjaga 

lingkungan sekitar agar bersih dan sehat, memanfaatkan potensi tanaman bambu 

di sekitar kampung, dan untuk menciptakan objek wisata alternatif di Kota 

Malang. Dengan demikian Kampung Bambu Mewek memiliki konsep kampung 

hijau dengan tambahan wisata out door yang memanfaatkan lahan bambu dan 

sungai mewek. Pengembangan Kampung Bambu Mewek didukung oleh beberapa 

pelaksana baik dari pemerintah Kota Malang seperti Badan Perencanaan, 
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Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Barenlitbangda) Kota Malang dan 

kelompok masyarakat yang terdiri atas Kelompok Sadar Wisata (Pokdariws) 

Kelurahan Tunjungsekar yang terdiri atas masyarakat sekitar dari segala elemen, 

baik karang taruna, pengurus RT, RT, dan ibu-ibu PKK dengan didampingi oleh 

pihak Kelurahan Tunjungsekar dan akademisi dari Institut Teknik Nasional (ITN) 

Malang. 

Sebagai kampung tematik yang berkonsep wisata out bound, terdapat 

beberapa atraksi wisata yang ditawarkan di Kampung Bambu Mewek dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Out bound sawah (belajar membajak sawah & menanam padi) 

b. Jelajah Alam (Menjelajah Alam Sekitar) 

c. Permainan Tali pada pepohonan 

d. Permaian air(bermain ban) 

e. Permainan Tradisional 

f. Fly fox 

g. Fly bike 

Adapun selain memiliki beberapa atraksi wisata yang ditawarkan, 

Kampung Bambu Mewek juga menawarkan beberapa keunggulan sebagaimana 

penejalan berikut ini: 

a. Ada interaksi antara pengunjung dengan alam dan warga sekitar 

b.  Ada nilai Sejarah yang ada dalam suatu wilayah 

c. Ada Edukasi tentang lingkungan 

d. Ada Permainan permainan yang menyatu dengan alam 
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e. Ada Konservasi sungai 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa selain memiliki 

konsep wisata alam dan edukasi, Kampung Bambu Mewek memiliki konsep 

untuk melakukan pelestarian lingkungan dengan adanya upaya konservasi sungai 

mewek.Dengan demikian pengembangan Kampung Mewek Kelurahan 

Tunjungsekar juga berupaya untuk mewujudkan adanya pembangunan 

berkelanjutan di kampung tersebut secara khusus dan Kelurahan Tunjungsekar 

secara umum. 

 

 


