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BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

Dalam deskripsi wiayah ini, disajikan data tentang wilayah dan informasi-informasi

yang berhubungan dengan penggambaran secara umum mengenai wilayah penelitian.

Penjelasan deskripsi ini juga dapat membantu untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan

penelitian dan jumlah masyarakat yang mempengaruhi terlaksananya program-program

pembangunan ditingkat wilayah. Adapun deskripsi wilayah Kabupaten Malang, yaitu :

A. Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik

Secara administratif, Kabupaten Malang termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa

Timur. Secara geografis, terletak pada 112° 17' 10,90" sampai dengan 112° 57' 00" Bujur

Timur dan 7° 44' 55,11" sampai dengan 8° 26' 35,45" Lintang Selatan. Batas

administratif Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Pasuruan

Sebelah selatan : Samudera Indonesia

Sebelah barat : Kabupaten Blitar dan Kediri

Sebelah timur : Kabupaten Lumajang dan Probolinggo

Kabupaten Malang mencakup 33 kecamatan dengan luas wilayah keseluruhan

3347,87 km2. Dikelilingi oleh gunung/pegunungan Arjuno, Anjasmoro, Kelud, Bromo,

Semeru dan Tengger.

Kondisi iklim Kabupaten Malang menunjukan nilai kelembaban tertinggi adalah

90.74 % yang jatuh pada bulan Desember, sedangkan nilai kelembaban terendah jatuh

pada bulan Mei, rata-rata berkisar pada 87.47 %. Suhu rata-rata 26.1 – 28.3 °C dengan

suhu maksimal 32.29 °C dan minimum 24.22 °C. Rata-rata kecepatan angin di empat

stasiun pengamat antara 1,8 sampai dengan 4,7 km/jam. Kecepatan angin terendah yakni

berkisar pada 0.55 km/jam umumnya jatuh pada bulan Nopember dan tertinggi yakni
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2.16 km/jam jatuh pada bulan September. Curah hujan rata-rata berkisar antara 1.800 –

3.000 mm per tahun, dengan hari hujan rata-rata antara 54 – 117 hari/tahun.

Topografi Kabupaten Malang terdiri dari :

1. Kelerengan 0-2 % yang meliputi kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan,

Turen, Kepanjen, Pagelaran dan Pakisaji.

2. Kelerengan 2-15 % yang meliputi kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau,

Pakis, bampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur,

Ngajum dan Gedangan.

3. Kelerengan 15-40 % yang meliputi kecamatan Sumbermanjing Wetan, Wagir, dan

Wonosari.

4. Kelerengan 40 % meliputi kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo,

Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo.

Debit sumur umumnya bervariasi sesuai dengan kondisi geologi dan

topografinya. Daerah Iembah Brantas umumnya memiliki debit bervariasi antara 10-20

L/detik, meluas mengikuti lembah tersebut sampai ke Singosari. Ke arah timur, barat dan

utara, potensi air bawah tanah menurun secara berangsur-angsur pada medan vulkanik

sesuai dengan meningkatnya kemiringan Iereng dan meliputi daerah-daerah dengan

ketinggian di atas sekitar 300-500 m yang potensi pengembangan penyediaan air

bersihnya sangat kecil. Di bagian selatan Kabupaten Malang, air bawah tanah didapat

pada batu gamping Pegunungan selatan. Akibat dalamnya muka airtanah dan

permeabilitasnya yang terlokalisir, sumber-sumber air tersebut tampaknya sangat sulit

dimanfaatkan menggunakan sumur bor.

Kabupaten Malang memiliki sumber mata air yang paling padat di Jawa Timur

yakni sebanyak 684 sumber. Kebanyakan airnya dimanfaatkan untuk pengairan di dekat
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sumber atau mengalir ke saluran atau sungai menuju aliran dasar aliran utama sungai

Brantas.

Kota-kota kecamatan di Kabupaten Malang umumnya terletak di daerah yang

potensi air tanahnya terbatas dan sumber mata air merupakan bentuk penyediaan air

bersih yang diharapkan. Karenanya, sumber mata air merupakan sumber air baku untuk

air bersih yang disarankan untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Malang, kecuali

Kota Poncokusumo yang disarankan menggunakan sumber sungai, karena sumber mata

air yang ada tidak memadai dalam memberikan penyediaan air bersih untuk daerah

tersebut.

Potensi air permukaan dan air tanah di wilayah Kabupaten Malang cukup besar

untuk kebutuhan penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana tentunya

keberadaannya diupayakan konservasi dan perlindungan antara lain dengan menetapkan

daerah imbuhan air bawah tanah yang terletak pada ketinggian di atas 200 m dpl sebagai

kawasan lindung air bawah tanah serta agar dipergunakan sehemat mungkin dan

dilindungi dari dampak pencemaran lingkungan.Ada 44 sungai yang mengalir di

Kabupaten Malang.

Secara morfologi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu satuan

morfologi dataran yang menempati bagian tengah dan selatan, satuan morfologi

pebukitan bergelombang menempati bagian timur dan utara, dan satuan morfologi

pegunungan menempati wilayah bagian barat, utara dan timur. Karena letaknya yang

cukup tinggi, kota Malang memiliki udara yang sejuk dengan suhu rata-rata 24,13 °C

dan kelembaban udara 72 % serta cerah hujan rata-rata 1.883 milimeter per tahun. Secara

geologi daerahnya disusun oleh batuan hasil kegiatan gunungapi yang terdiri dari tufa,

tufa pasiran, breksi gunung api, aglomerat, dan lava. Secara hidrogeologi akumulasi air

tanah di Cekungan Malang dijumpai pada lapisan akuifer yang dapatdipisahkan menjadi
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3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok akuifer dengan kedalaman kurang dari 40 m,

kelompok akuifer dengan kedalaman antara 40 – 100 m, dan kelompok akuifer dengan

kedalaman antara 100 - 150 m. Berdasarkan kuantitas dan kualitas air tanahnya, potensi

air tanah di Cekungan.

Malang dikelompokkan menjadi 4 (empat) wilayah potensi air tanah, yaitu :

1. Wilayah potensi air tanah besar;

2. Wilayah potensi air tanah sedang;

3. Wilayah potensi air tanah kecil

4. Wilayah potensi air tanah langka.

Penggunaan lahan di daerah ini berupa hutan belukar yang menempati bagian

barat,utara, dan timur.Tanahpesawahan menempati bagian selatan yang

merupakanpedataran, tanah perkebunan, dan selebihnya merupakan tanah pemukiman

penduduk perkotaan dan pedesaan.

Pembagian kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Malang sesuai dengan

kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan

perdesaan. Identifikasi kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut dimaksudkan untuk

mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan

peruntukan tanah dan ruangnya. Adapun luas wilayah per kecamatan dan jumlah

kelurahan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa

No Nama Kecamatan
Jumlah

Kelurahan/Desa

Luas Wilayah

(Ha) (%) thd total

1 DONOMULYO 10 Desa 7.535 4,96%

2 KALIPARE 9 Desa 13.215 3,74%

3 PAGAK 8 Desa 9.010 2,55%
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4 BANTUR 10 Desa 17.575 4,97%

5 GEDANGAN 8 Desa 17.000 4,81%

6 SUMBER MANJING WETAN 15 Desa 27.160 7,68%

7 DAMPIT 11 Desa/1 Kel 14.895 4,21%

8 TIRTOYUDO 13 Desa 22.651 6,41%

9 AMPELGADING 13 Desa 20.044 5,67%

10 PONCOKUSUMO 17 Desa 22.250 6,29%

11
WAJAK 13 Desa 12.485 3,53%

12 TUREN 15 Desa/2 Kel 6.420 1,82%

13 BULULAWANG 14 Desa 5.195 1,47%

14 GONDANGLEGI 14 Desa 6.985 1,98%

15 PAGELARAN 10 Desa 4.015 1,14%

16 KEPANJEN 14 Desa/4 Kel 5.660 1,60%

17 SUMBERPUCUNG 7 Desa 4.138 1,17%

18 KROMENGAN 7 Desa 4.452 1,26%

19 NGAJUM 9 Desa 6.624 1,87%

20 WONOSARI 8 Desa 6.191 1,75%

21
WAGIR 12 Desa 7.709 2,18%

22 PAKISAJI 12 Desa 4.465 1,26%

23 TAJINAN 12 Desa 4.032 1,14%
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24 TUMPANG 15 Desa 6.480 1,83%

25 PAKIS 15 Desa 6.481 1,83%

26
JABUNG 15 Desa 12.680 3,59%

27 LAWANG 10 Desa/ 2 Kel 7.165 2,03%

28 SINGOSARI 14 Desa/ 3 Kel 12.244 3,46%

29 KARANGPLOSO 9 Desa 7.115 2,01%

30 D A U 10 Desa 5.775 1,63%

31 PUJON 10 Desa 12.095 3,42%

32 NGANTANG 13 Desa 15.195 4,30%

33 KASEMBON 6 Desa 8.550 2,42%

Total
378 Desa/12
Kelurahan 353.486 100,00%

Sumber : Wilayah Kabupaten Malang 2016

B. Kondisi Sosial Ekonomi Kabupaten Malang

Potensi Unggulan Daerah

1). Potensi Pertanian

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang sangat beraneka-

ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi

tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan

di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela

pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang

potensial adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di

wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota
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Malang. Hortikultura unggulan yang memiliki ciri khas Kabupaten Malang adalah

apel dan klengkeng di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang dan

Kecamatan Jabung. Sedangkan yang masih dalam taraf pengembangan adalah

perkebunan apel di Kecamatan Pujon, salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru

Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak dan pisang di seluruh kecamatan.

Sedangkan perkebunan unggulan yang cukup tinggi produksinya terdapat di

Wilayah Pengembangan Dampit (seluruh kecamatan) berupa cengkeh dan tebu. Dari

komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang

pengembangan industri pengolahan, pengembangan pasar Mantung di Kecamatan

Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta penyulingan minyak atsiri di Kecamatan

Dampit.

2). Potensi Peternakan

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan

ternak kecil. Ternak besar yang dominan keberadaannya dan pengembangannya

sesuai di seluruh wilayah kabupaten adalah sapi potong dan kambing. Sedangkan

sapi perah pengembangannya sangat sesuai pada daerah berbukit atau pegunungan

dengan suhu yang relatif rendah seperti di Kecamatan Kasembon, Ngantang, Pujon,

Tumpang, Poncokusumo, Jabung dan Wajak.

Potensi pengembangan ternak kecil di Kabupaten Malang saat ini

memungkinkan adanya pengembangan kawasan-kawasan peternakan pada areal-

areal pertanian yang kurang produktif dengan skala besar melalui kerjasama antara

pemilik modal (swasta) dan masyarakat (pemilik tanah pertanian) dengan sistem

bagi hasil. Dilihat dari klimatologi, pengembangan ternak kecil dapat dialokasikan

di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan peternakannya sendiri dapat dialokasikan

pada areal pertanian yang kurang produktif seperti tegalan.
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3). Potensi Perikanan

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif

karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan

sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangkates, Sengguruh,

Lahor dan Kaligenteng (masih dalam tahap sosialisasi). Badan-badan air tersebut

sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan

perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya.

Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan pada daerah pantai

Sendang Biru karena saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi

untuk kawasan pantai selatan. Pantai Sendang Biru merupakan pensuplai perikanan

laut terbesar untuk daerah Malang dan juga mensuplai wilayah Pasuruan. Dengan

kondisi tersebut maka di Sendang Biru sudah mulai dikembangkan sebagai pusat

perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan. Meskipun sudah mulai dikembangkan

sebagai pusat perikanan laut dan pusat aktivitas nelayan, wilayah perairan ini juga

harus tetap dijaga kelestariannya.

4). Potensi Industri

Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan

kemudahan aksesibilitas. Bidang industri ini tumbuh pesat khususnya pada wilayah

pengembangan lingkar Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Singosari,

Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir. Industri besar umumnya

berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di

kawasan permukiman penduduk. Untuk pengembangan industri pada tahun-tahun

mendatang harus diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk memeratakan

pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa
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pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan

marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan.

5). Potensi Pertambangan

Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan

terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan beberapa studi

menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang

cukup besar yaitu emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin,

bentonit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Namun demikian

potensi tambang yang cukup besar ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut

untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak

mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup. Adapun kecamatan yang

menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah: Kecamatan

Donomulyo, Pagak, Gedangan, Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur,

Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo.

6). Potensi Pariwisata

Kabupaten Malang memiliki geomorfologis yang terdiri dari wilayah

pegunungan dan dataran serta perairan pantai, sehingga membentuk bentangan-

bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan yang menyebabkan terjadinya

air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten

Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan

pengembangan wilayah Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata, dengan

ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian,

peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata itu

sendiri. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata,

pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel
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dan penginapan serta meningkatkan aksesbilitas dengan meningkatkan kondisi jalan

dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

C. Peta Politik Bupati Malang

Drs. H. Rendra Kresna, BcKU, SH, MM, MPM. (lahir di Pamekasan, Jawa

Timur, 22 Maret 1962 ; umur 54 tahun) adalah Bupati Malang yang menjabat pada

periode 2010-2015 dan 2016-2021. Ia pertama kali dilantik pada 26 Oktober 2010

menggantikan Sujud Pribadi yang telah habis masa jabatannya.

Berpasangan dengan Sanusi, dia kembali maju untuk posisi yang sama di pilkada

serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang lalu.

Dalam kepemimpinannya, ia sempat diberitakan membela stafnya yang ditahan

Kejaksaan Negeri Kepanjen akibat dugaan korupsi pengadaan jaringan komputer. Ia

mempertahankan Anny Prihantari yang merupakan tersangka dugaan koruspi tersebut

sebagai Kepala Dinas Sosial. Termasuk ketika anak buahnya tersebut ditahan, Rendra

tidak akan mencopot jabatannya. Sontak pembelaan yang ditujukan kepada anak

buahnya terkait kasus dugaan korupsi tersebut membuat sebagian besar orang

mengecam atas sikapnya. Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch

(MCW), Mohammad Didit Saleh menilai, tidak selayaknya Bupati menjadi penjamin

atas seorang tersangka dugaan korupsi karena hal tersebut bertentangan dengan gerakan

pemberantasankorupsi yang tengah digalakkan pemerintah. Pun demikian, anak buah

Rendra tetap menjalani sidang kasus korupsi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Surabaya.

Rendra menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Malang sejak 2004

hingga 2016. Selama di Golkar, Rendra pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten

Malang sejak 1997. Dan pada 2005-2010 menjadi wakil bupati Malang. Setelah itu,

pada 2010-2015 terpilih menjadi bupati Malang untuk periode pertama. Rendra Kresna
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terpilih lagi menjadi Bupati Malang untuk periode 2016-2021 dengan wakilnya Sanusi.

Saat Pilkada Serentak 2015, Rendra mendapatkan dukungan dari 9 partai politik,

yaitu Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKB, PPP, PKS, Nasdem dan

Hanura. Sejak 14 Agustus 2016, Rendra resmi hengkang dari Partai Golkar dan dilantik

menjadi Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur oleh Surya Paloh.

D. Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang

Ringkasan bagan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Malang yang terdapat pada

lampiran Perda tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis, dan Dinas di Pemerintah
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Kabupaten Malang, dapat dilihat di bagan struktur di bawah ini :

1) Bupati.

Pada dasarnya memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten.Bupati dipilih

dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati

merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik).

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3) Sekretariat Daerah.

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Tugas sekretaris daerah adalah

membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas

daerah dan lembaga teknis daerah.

4) Sekretariat DPRD.

Tugas sekretariat DPRD antara lain:

a) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD.

b) Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.

c) Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

d) Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD

dalam pelaksanaan fungsinya sesuai kemampuan daerah.

5) Polisi Pamong Praja.

Tugas Polisi Pamong Praja adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban umum

serta merupakan penegak peraturan daerah.

6) Kecamatan.

Kecamatan merupakan bagian dari wilayah kabupaten.Kecamatan dipimpin oleh

seorang Camat dan Wilayah Kecamatan terdiri atas beberapa desa/kelurahan.

7) Kelurahan.

Wilayah kelurahan terdapat di daerah kota. Kelurahan adalah wilayah kerja

lurah.Kelurahan merupakan perangkat kabupaten/kota di bawah kecamatan.

8) Dinas Daerah.

Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala

dinas. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah. Contoh dinas
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daerah antara lain dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan, dinas

pendapatan daerah, dan sebagainya.

9) Lembaga Teknis Daerah.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam

menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang sifatnya spesifik yang berbentuk

badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.


