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BAB III 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

A. Karakteristik Kota Malang 

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah 

Surabaya, secara geografis terletak pada posisi 112,06 -112,07° Bujur Timur dan 

7,06° - 8,02° Lintang Selatan mencakup luasan wilayah sebesar 11.006 ha. Kota 

Malang berada di tengah-tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan 

wilayah batas administrasi sebagai berikut: (1) Sebelah Utara :berbatasan dengan 

Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang; (2) Sebelah 

Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten 

Malang; (3) Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Wagir Kabupaten 

Malang dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang; (4) Sebelah Timur: berbatasan 

dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Dalam 

ketetapannya tentang pembagian wilayah Kota Malang, secara administratif terbagi 

menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 57 (lima puluh 

tujuh) kelurahan.93 

 

                                                           
93 RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 
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Gambar 3.1 Peta Kota Malang 

Sumber: RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 

 Kota Malang secara administratif terbagi menjadi lima kecamatan, di 

antaranyaKecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, 

Kecamatan Blimbing,dan Kecamatan Lowokwaru. Pada Kota Malang bagian 

selatan merupakan dataran tinggi yang cukup luas dancocok untuk industri. Untuk 

bagian utara merupakan dataran tinggi yang subur dan cocokuntuk pertanian. Kota 

Malang bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaankurang subur, 

sedangkan bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadidaerah 

pendidikan.Kota Malang memiliki pola perumbuhan industri yang unik dimana 

sebagian besarindustrinya didukung oleh sektor industri kecil dan mikro. Hanya 

terdapat beberapaindustri manufaktur besar yng terdapat di Kota Malang sebagian 

disusun atas industrimanufaktur padat karya. 
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Potensi alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi 

yaitu 440 – 667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling 

tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah Timur Kota Malang.94 

Kondisi iklim Kota Malang relatif nyaman. Rata-rata suhu udara berkisar 

antara 22,2oC sampai 24,5oC. Sedangkan suhu maksimum mencapai 32,3oC dan 

suhu minimum 17,8oC. Rata-rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%, dengan 

kelembaban maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya 

daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim 

hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi 

Karangploso, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Pebruari, 

Maret, April dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus dan Nopember 

curah hujan relatif rendah.95 

B. KONDISI UMUM KOTA MALANG 

Pembangunan Kota Malang yang dilaksanakan selama ini telah 

menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi 

bidang pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, 

perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, serta 

perlindungan sosial. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi masih 

banyak pula tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan.96 

Pemerintah Kota Malang berupaya secara terus menerus untuk 

mengembangkan perekonomian daerah. Salah satunya adalah dibidang UKM, 

                                                           
94 Ibid 
95 Ibid  
96 Ibid 
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beranjak dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan 

Menengah merupakan implementator kebijakan Pemerintah kota malang dalam 

mengembangkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UKM berbasis ekonomi 

kreaatif yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan adanya 

kebijakan tersebut mutu SDM akan meningkat dan akan menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan. 

 Perkembangan pembangunan yang telah dicapai saat ini telah 

mengindikasikan adanya peningkatan perekonomian dan penurunan angka 

kemiskinan. Kualitas SDM masyarakat dapat dilihat salah satunya dari jumlah 

UKM  yang ada di Kota Malang pada tahun 2015 yang sudah mencapai 76.290 

UKM yang tersebar di lima Kecamatan.97 

Tabel 3.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman 
Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang, 2008-201498 

Tahun Jumlah Penduduk 
Miskin 

Presentase 
Penduduk Miskin 
(%) 

Garis Kemiskinan 
(Rp/kapita/Bulan) 

P1 
(&) 

P2 
(%) 

2008 57,20 7,22 249.320 1,54 0,44 

2009 44,37 5,58 252.024 1,14 0,33 

2010 48,40 5,90 274.864 1,17 0,34 

2011 45,44 5,50 302.103 0,73 0,17 

2012 43,40 5,19 330.765 0,96 0,27 

2013 40,90 4,85 362.162 0,48 0,07 

2014 40,64 4,80 381.400 0,43 0,06 

Sumber: BPS Kota Malang 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, Penurunan tingkat kemiskinan salah 

satunya dipengaruhi adanya UKM yang ada di Kota Malang. Berdasarkan data BPS 

                                                           
97 Dokumen Dinas koperasi dan Usah Mikro Kota Malang 
98 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), 
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Malang, 2008-2014 
https://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/432 diakses pada tanggal 9 Maret 2017 

https://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/432
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Kota Malang, bahwa tingkat kemiskinan Kota Malang pada tahun 2008 jumlah 

penduduk miskin sebesar 57,20%, pada tahun 2009 sebesar 44,37%, pada tahun 

2010 sebesar 48,40%, pada tahun 2011 sebesar 45,44% , pada tahun 2012 sebesar 

43,40%, pada tahun 2013 40,90%, pada tahun 2014 40,64%.99 Hal ini menunjukkan 

bahwa dari tahun ketahun jumlah penduduk miskin Kota Malang kemiskinan 

mengalami naik turun, namun secara garis besar tingkat kemiskinan Kota Malang 

sudah cukup mengalami penurunan. UKM merupakan salah satu penopang hidup 

masyarakat Kota Malang. Adanya Kebijakan pemberdayaan UKM tersebut 

mengakibatkan SDM meningkat. 

C. Gambaran Dinas Koperasi dan Usaha Kota Malang 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang merupakan pelaksana 

kebijakan pemberdayaan UKM berbasis ekonomi keratif. Dalam 

mengimplementasikan kebijakan tersebut tentunya memiliki arah dan tujuan yang 

jelas agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai visi misi, tugas dan 

fungsi serta kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Dari sedikit uraian diatas, maka misi dari bab ini adalah pertama, berusaha 

menguraikan profil dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui visi-misi, tujuan, sasaran, program kerja, 

kebijakan, tugasdan fungsi yang telah ditetapkan. Kedua, berusaha menguraikan 

ruang lingkup pengambilan kebijakan pemberdayaan UKM. Ketiga, berusaha 

menguraikan tentang UKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. 

Potensi-potensi yang ada pada UKM tersebut sangat beragam, menguingat 

UKM nerupakan salah satu bentuk usaha kreatif, hal tersebut juga terlihat pada 

                                                           
99 BPS Kota Malang 
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UKM yang ada di Kota Malang yang memang mempunyai beragam usaha yang 

banyak. UKM di Kota Malang terbagi dalam beebrapa sektor usaha seperti fashion, 

makanan dan minuman, kerajinan, dan lain-lain. Namun seperti halnya UKM yang 

ada di Indonesia pada umumnya kondisi UKM di Kota Malang. Tidak jauh berbeda 

dengan kondisi UKM di kota-kota lain, yaitu suatu usaha yang sebagian besar tidak 

dikelola secara profesional, tanpa manajemen yang jelas dan hanya sekedar untuk 

mengidupi keluarga. Seharusnya UKM ini dapat berkembang pesat bila dikelola 

secara profesional. Usaha Mikro Kecil yang ada di Kota Malang tersebar di 5 (lima) 

Kecamatan dengan jumlah UKM yang terdata oleh Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Malang Tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel dibawah: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Penyebaran UKM di Lima Kecamatan Kota Malang100 

Sumber: Data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang telah diolah 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Lowokwaru memiliki 

jumlah UKM paling banyak yaitu 25% UKM, Kecamatan blimbing 23% UKM, 

Kecamatan Klojen 18% UKM, Kecamatan Sukun 17% UKM, Kecamatan 

Kedungkandang 16% UKM. Dari Beberapa UKM diatas merupakan UKM yang 

bisa bertahan dan dapat berkembang. Dimana pada tahun 2016 terdapat 880 UKM 

                                                           
100 Data UKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang tahun 2016 
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sudah tersertifikasi dan sudah mendapatkan fasilitas dari Dinas Koperasi dan Usaha 

Mukro Kota Malang.  

Dari jumlah UKM yang terdata oleh Dinas Koperassi dan Usaha Mikro Kota 

Malang yaitu sebanyak 2.764 ada tiga bidang kategori UKM yakni Fashion, 

Makanan dan minuman, Handicraft. Setiap kecamatan tersebar tiga kategori 

tersebut dari kecamatan Blimbing sampai Kecamatan Kedungkandang. 

1. Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 

a. Sejarah Pembentukan Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang 

1) Sebelum Era Otonomi Daerah 

Dinas Koperasi dan UKM merupakan peralihan nama yang sebelum 

Era Otonomi Daerah dikenal dengan Kantor Departemen Koperasi dan 

Pembinaan Pengusaha Kecil Kodya Malang. Dengan sistem pemerintahan 

vertikal yakni bertanggung jawab langsung terhadap Departemen Koperasi 

Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia atau pada saat ini dikenal 

dengan Kementrian Koperasi Republik Indonesia.101 

2) Era Otonomi Daerah 

Pada era ini, semua sistem pemerintahan yang ada diserahkan 

langsung kepada daerah masing-masing untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri. Dengan kata lain Departmen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha 

Kecil Kodya Malang tidak lagi bertanggung jawab langsung terhadap 

Departemen Koperasi Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia, 

melainkan terhadap Kepala daerah setempat atas pengawasan dan 

                                                           
101 Wawancara bersama staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang tanggal 24 November 
2016 
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pembinaan dari Departemen Koperasi Pembinaan Pengusaha Kecil 

Republik Indonesia.102 

3) Tahun 2004 

Pada akhir tahun ini, pemerintah menggabungkan Dinas Koperasi 

dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berubah nama menjadi 

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Namun hal tersebut tidak 

berjalan lama karena dianggap kurang efektif dalam manjalankan tugas dan 

fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan.103 

4) Tahun 2009 

Karena banyak mengalami ketidak sesuaian dengan espektasi yang 

ada, akhirnya dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi di pecah 

menjadi dua Dinas yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas 

Koperasi dan UKM yang keduanya mempunyai tugas dan pokok fungsi 

masing-masing. 

Sejak masa Otonomi Daerah diterapkan semua urusan rumah tangga 

dilakukan atas kewenangan pemerintah daerah kecuali dalam sektor 

Pendidikan, Perekonomian, Pertahanan dan Keamanan. Sehingga sejak 

tahun 2004, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil 

Menengah Republik Indonesia yang kini menjadi Kementrian Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia telah mempunyai perbedaan 

visi, misi, tujuan dan pandangan dengan Dinas Koperasi dan UKM yang ada 

di setiap wilayah, maupun daerah. Setiap Dinas tersebut bertanggung jawab 

secara langsung kepada Kepala Daerah/Wilayah tempat mereka bernaung, 

                                                           
102 Ibid 
103 Ibid 
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tidak seperti sebelum di berlakukannya Otonomi Daerah, seluruh Dinas 

Kopersi dan PPK harus memiliki visi, misi, tujuan dan cara pandang yang 

sama dengan Dinas Kopersi dan PPK RI. 

D. Dasar Hukum dibentuknya Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang adalah: 

1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; 

2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

dan Penjabarannya; 

3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah; 

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Dari beberapa landasan hukum yang digunakan untuk membentuk Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sudah disebutkan bahwa, untuk regulasi 

mengenai UKM sampai pada saat ini masih belum ada. Untuk mendukung 

penelitian penulis mengenai efektifitas kebijakan pemerintah Kota Malang dalam 

pemberdayaan UKM berbasis ekonomi kreatif melalui Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Malang menggunakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang tahun 

2013-2018. Permasalahan pemberdayaan masyarakat dirasa penting untuk dapat 

meningkatkan mutu SDM. Pemerintah Kota Malang dalam mensejahterkan 
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rakyatnya mempunyai sasaran dalam pemberdayaan UKM berbasis ekonomi 

keratif dengan tujuan untuk mengurani tingkat kemiskunan di Kota Malang. Perda 

Kota Malang No. 7 tahun 2014 tentang RPJMD tahun 2013-2018 pada pasal 6 

menunjukkan bahwa arah kebijakan Pemerintah Kota Malang yakni mempunyai 

kekuatan daerah terdapat UMKM dalam jumlah yang cukup besar dan beragam. 

Sebagian besar dari UMKM ini mengolah produk-produk lokal dan khas Malang. 

Dengan adanya UKM yang cukup besar pemerintah Kota Malang yang termuat 

dalam misi ke tujuh untuk mendorong pelaku ekonomi sektor informal dan UKM 

agar Lebih Produktif dan Kompetitif dengan membuat arah kebijakan dalam 

Peningkatan upaya pelatihan ketrampilan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. 

E. Visi dan Misi 

Visi “terwujudnya koperasi dan UKM sebagai lembaga dan usaha yang sehat, 

berdaya saing, tangguh, mandiri, dan berperan dalam perekonomian 

daerah” 

Misi 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya 

manusia koperasi 

2. Memberdayakan Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang 

berdaya saing dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan 

3. Memfasilitasi perkuatan permodalan koperasi dan UKM melalui 

pengembangan pembiayaan 

4. Meningkatkan peran koperasi dan UKM untuk memperkuat struktur 

perekonomian daerah. 

F. Kebijakan 
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1. Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan, 

serta penyediaan bantuan sarana  dan penyediaan Modal bagi Koperasi 

dan UKM 

2. Memfasilitasi Koperasi dan  UKM dalam pengaksesan permodalan serta 

mendorong dan membantu Koperasi dan UKM untuk memiliki  legalitas 

Berdasarkan uraian diatas tentang arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Malang untuk mendukung cita-cita Pemerintah Kota Malang dalam 

pemberdayaan UKM yang ada di Kota Malang melalui beberapa kebijakan yang 

telah sebagaimana diuraikan diatas. Bahwa menurut Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kota Malang ada dua kebijakan strategis yang dilaksanakan dalam 

mewujudkan hal tersebut. Diantaranya adalah prioritas Menyelenggarakan kegiatan 

bimbingan dan pelatihan kewirausahaan, serta penyediaan bantuan sarana  dan 

penyediaan Modal bagi Koperasi dan UKM, dan Memfasilitasi Koperasi dan  UKM 

dalam pengaksesan permodalan serta mendorong dan membantu Koperasi dan 

UKM untuk memiliki  legalitas. 

Pola pemberdayaan UKM yang sebagaimana disebutkan pada Undang-

Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 

ayat 8 bahwa Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan 

iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan 

mandiri. Oleh sebab itu maka pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Malang hendaknya memahami makna dari undang-undang 

tersebut. Bahwasanya dalam pemberdayaan UKM tersebut pemerintah harus tetap 
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berpedoman pada kebijakan yang telah dibuat sebagai wujud tanggungjawab 

pemerintah untuk kesejahteraan bagi masyaraktnya. 

Dalam kaitannya dengan visi dan misi pemerintah Kota Malang, maka 

kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota 

Malang telah mengacu pada visi-misi yang ada. Seperti kebijakan prioritas 

Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan, serta 

penyediaan bantuan sarana  dan penyediaan Modal bagi Koperasi dan UKM yang 

hal ini sudah sesuai dengan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 

untuk memberikan peningkatan mutu SDM serta memberikan fasilitas atas akses 

permodalan. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Walikota Malang No. 36 

tentang Kedusukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro. 

Selain itu kebijakan Dinkop Usaha Mikro dalam memberikan kepastian dan 

transparansi dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan serta bantuan sarana dan 

penyediaan modal bagi koperasid dan UKM yang mana hal ini selaras engan misi 

pemerintah tentang memberdayakan Koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi 

yang berdaya saing dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Artinya 

pemrintah dalam pemberdayaan UKM sesuai dengan Undang-Undang No 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang tersebut 

diatur secara keseluruhan terkait pemberdayaan UKM. 

Dengan demikian dapat diambil sebuah kesimpulan bahwakebijakan 

pemrintah sebagian besar sudah sesuai dengan misi pemerintah dengan mengacu 

pada regulasi yanga ada. Jadi pemerintah dalam menentukan regulasi tidak serta 
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merta begitu saja namun melalui regulasi yang ada kemudian diturunkan menjadi 

sebuah kebijakan.  

G. Program Kerja 

1. Tujuan 

Tujuan strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang yang 

terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 

2013-2019, antara lain : 

a. Terwujudnya Koperasi yang sesuai jati dirinya 

b. Terwujudnya UKM yang profesional 

Sebagai upaya pemerintah dalam mememcahkan permasalahan terkait 

pembinaan UKM maka perlu adanya sebuah strategi yang dibentuk salah 

satunya melalui program kerja. Pada dasarnya program kerja adalah bentuk dari 

turunan kebijakan yang dilaksanakan melalui program-program yang sesuai 

dengan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini program kerja merupakan turunan 

dari kebijakanpemerintah Kota Malang dalam pemberdayaan UKM. Dalam hal 

ini tujuan program kerja adalah untuk memudahkan pemerintah dalam 

melaksanakan kebijakan. 

Pada dasarnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang memiliki 

tujuh program kerja yang mendukung pelaksanaan kebijakan pemberdayaan 

UKM. Sesuai dengan hasil analisa peneliti, maka program kerja Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kota Malang yang dituangkan dalam bentuk rencana 

setrategid pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan berbagai bentuk 

kebijakan yang  ada. 
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H. Sasaran 

Tujuan-tujuan diatas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran sebagai 

berikut: 

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi 

2. Meningktanya UKM yang memiliki kemampuan manajemen pengelolaan 

usaha 

3. Meningktanya UKM dalam mengakses sistem pendukung usaha 

4. Meningkatnya kualitas pelayanan koperasi dan UKM 

Berdasarkan turunan dari sebuah program kerja, maka tujuan sebuah 

kebijakan implementasikan sesuai dengan sasaran yang tuju. Dinas koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Malang sebagai pelaksana kebijakan Pemberdayaan UKM 

tentunya memiliki tujuan yang ingun dicapai melalui bidikan sasaran yang tepat. 

Seperti yang tertera dalam sasaran kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Malang ingin meningkatkan UKM yang memiliki kemampuan manajemen 

pengelolaan usaha. 

Sasaran Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang dalam melaksanakan 

kebijakan telah memnuhi apa yang sudah menjadi tujuan dari kebijakan-kebijakan 

tersebut. Pasalnya sasaran yang dituju oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Malang telah menyentuh seluruh sektor dan aktor yang terlibat. Seperti manfaat 

yang diperoleh pemerintah dengan meningkatnya UKM yang sudah menjadi binaan 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang, tidak hanya itu dengan adanya 

peningkatan UKM binaan akan menyerap banyak tenaga kerja serta mengurangi 

angka kemiskinan. Selain daripada itu dengan adanya pelaku UKM maka akan 

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian seluruh sektor yang 
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terlibat dalam pemberdayaan UKM dapat merasakan manfaatnya jika dilaksanakan 

sesuai ketentuan dan prosedur yang ada. 

Oleh karena itu harmonisasi kebijakan antara, visi misi, kebijakan, program 

kerja dan sasaran belum sepenuhnya sesuai. Banyak beberapa hal yang ada pada 

kebijakan tidak ada dalam misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 

selain itu program kerja tidak secara keseluruhan merupakan turunan dari kebijakan 

pemerintah. Ada beberapa hal seperti pemeberian modal bagi pelaku usaha awal 

yang tidak disebut dengan jelas pada program kerja Dinas Koperasid an Usaha 

Mikro Kota Malang. Sementara itu sasaran yang ingin dicapai dalam kebijakan 

Ditjen Minerba sudah secara keseluruhan menyentuh berbagai elemen, baik 

pemerintah pusat dan daerah dalam memanfaatkan penerimaan negara untuk 

meningkatkan PAD. Pengembangan UKM yang menyerap banyak tenaga kerja 

serta lebih banyaknya UKM yang kekurangan modal untuk mengembangkan 

usahanya. 

I. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 

1. Tugas 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang mempunyai tugas 

pelaksanaan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha kecil dan 

menengah.104 

2. Fungsi 

                                                           
104 Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasid an Usaha Mikro 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Dinas 

Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:105 

1. Perumusan kebijakan Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan 

menengah. 

2. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan 

dalam daerah kabupaten/kota 

3. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan 

pinjam koperasi yang wilayah kenaggotaan dalam Daerah 

kabupaten/kota 

4. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam 

koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota 

5. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang ilayah 

keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 

6. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya 

dalam daerah kabupaten/kota 

7. Pemberdayan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, 

kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagan dan 

koordinasi dengan para pemangku kepentingan 

8. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala 

usaha menjadi usaha kecil. 

J. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota 

Malang 

                                                           
105 Ibid 
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1. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 

2. menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang koperasi dan  usaha 

mikro berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan  ketentuan 

peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional 

Dinas;  

3. melaksanakan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui 

pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan 

dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.  

4. mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan Skala usaha 

menjadi usaha kecil 

K. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengembangan Koperasi 

Bidang Pengembangan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.106 

1. Tugas 

Bidang Pengembangan Koperasi pada pasal 10 dijelaskan bahwa 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan 

program dan kegiatan di bidang pengembangan koperasi 

2. Fungsi 

                                                           
106 Ibid 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Pengembangan Koperasi menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan koperasi;  

b. pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengurus koperasi;  

c. pelaksanaan pengaturan, dan pencatatan badan hukum koperasi,  

d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi dan kelembagaan 

koperasi;  

e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan kelembagaan yang 

dihadapi koperasi;  

f. pelaksanaan pemeringkatan koperasi;  

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

pembinaan kelembagaan koperasi;  

h. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan kader koperasi serta 

kewirausahaan.  

i. pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar koperasi serta dengan badan 

usaha lain; 

L. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengaasan Koperasi 

Bidang Pengawasan Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi 

yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.107 

 

                                                           
107 Ibid 
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1. Tugas 

Bidang Pengawasan Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala 

Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang 

pengawasan koperasi. 

2. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Bidang Pengawasan Koperasi menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan koperasi; 

b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan atas 

kepatuhan koperasi; 

c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan atas 

kepatuhan koperasi; 

d. pemeriksaan dan pengawasan koperasi; 

e. pempinaan dan pengawasan atas kepatuhan koperasi; 

f. pelaksanaan penilaian kesehatan USP dan KSP; dan 

g. penyediaan data kesehatan USP dan KSP. 

M. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Usaha Mikro 

Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam 
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melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang.108 

1. Tugas 

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pengembangan dan 

penguatan usaha, perlindungan usaha dan pemasaran. 

2. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan dan penguatan 

usaha, perlindungan usaha dan pemasaran; 

b. perumusan kebijakan teknis pengembangan dan penguatan usaha, 

perlindungan usaha dan pemasaran;  

c. penyiapan bahan koordinasi pengembangan usaha mikro dengan 

orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; 

d. penyiapan bahan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan usaha 

mikro; 

e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro; 

f. penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan skala usaha; 

 

 

 

                                                           
108 Ibid 
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Gambar 3.2 Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang 
 
Sumber: Peraturan Walikota No 36 Tahun 2016 
 

Dari uraian diatas tentang gambaran umum Dinas Koperasid an Usaha 

Mikro Kota Malang baik dari visi misi, tugas dan fungsi, maupun sasaran dan 

program kerja dapat dilihat bahwa seluruh cita-cita dan tujuan dari Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kota Malang adalah memberikan kemakmuran bagi masyarakat 

dengan pembinaan UKM secara keberlanjutan. Dalam upaya pengembangan UKM 

Kota Malang pemerintah telah mencantumkan dalam seluruh aspek cita-citanya 

pada prioritas menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan pelatihan kewirausahaan, 

serta penyediaan bantuan sarana  dan penyediaan pengaksesan permodal bagi 

UKM. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengembangkan 

UKM. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum 

sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan prioritas pemberdayaan UKM. 
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Selain itu, untuk meningkatkan mutu SDM serta mengembangkan UKM 

pemerintah juga telah menjabarkan pada visi-misi, tujuan, serta kebijakan tentang 

adanya pengetahuan pengaksesan permodalan bagi UKM binaan sebagai wujud 

mengambangkan UKM. Hal tersebut dilakukan mengingat adanya modal bagi para 

pelaku UKM yang sangat penting untuk mengembangkan usahanya. Sebagai 

bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan serta memfasilitasi 

masyarakatnya, maka hal tersebut juga menjadi tujuan pemerintah yang dituangkan 

dalam sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. Pasalnya 

kecenderungan pelaku UKM masih kurang sadar atas mengembangkan usahanya. 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Mlalang selaku pelaksana kebijakan 

yang berkaitan dengan pembinaan UKM memiliki tugas dan fungsi yang wajib 

dilaksanakan. Diantaranya adalah perumusan, penyusunan, pelaksanaan, 

pengendalian kebijakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembinaan UKM. 

Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kota Malang agar terciptanya keteraturan antara berbagai pihak 

yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan UKM berbasis ekonomi kreatif. Yang 

dimaksud langsung dan tidak langsung dalam hal ini adalah yang berperan secara 

teknis dalam kegiatan pemberdayaan UKM serta pihak yang tidak langsung adalah 

lintas sektoral pendukung dalam upaya pengembangan UKM dan masyarakat 

sebagai salah satu elemen yang terdampak secara langsung terhadap pelaksanaan 

sebuah kebijakan pemberdayaan UKM. 

Dengan demikian maka selayaknya pemerintah dapat mengaktualisasikan 

seluruh tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam pemberdayaan UKM yang 
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merupakan penjabaran atas visi misi, tugas dan fungsi, maupun sasaran dan 

program kerja dapat direalisasikan. 

N. Paguyuban UKM Kota Malang 

Paguyuban UKM merupakan komunitas yang dibentuk oleh Dinas Koperasi 

dan Usaha Mikro Kota Malang yang beranggotakan UKM binaan. Awal mula 

terbentuknya paguyuban UKM adalah terjadinya konflik antar pelaku UKM pada 

tahun 2004 yang mana galerry UKM  awalnya di gunakan oleh pelaku UKM untuk 

mendisplay barang produksi namun pada saat itu gallery dimonopoli oleh pelaku 

UKM yang dibilang cukup senior oleh pelaku UKM binaan. Dengan adanya konflik 

tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang sebagai pelaksana 

kebijakan memutuskan jika galery diambil alih oleh Dinkop & Usaha Mikro. 

Dengan adanya hal itu maka, pembagian UKM dikelompokkan sesuai dengan jenis 

usahanya.  

Pada sampai saat ini paguyuban UKM Kota malang yang sudah di bina oleh 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota malang ada lima paguyuban diantaranya 

adalah (1) Amangtiwi, (2) AMR (Amazing Malang Raya) yang beranggotakan para 

pelaku UKM umum, (3) Preman Super (Perempuan Mandiri Sumber Perubahan) 

yang beranggotakan para perempuan pelaku UKM dalam bidang makanan dan 

minuman, (4) APKM (Asosiasi Pengrajin Kayu Malang) yang beranggotakan para 

pelaku UKM di bidang kerajinan, (5) Komunitas Rajut yang tentu saja 

beranggotakan para pelaku UKM di bidang rajut. 
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Berdasarkan uraian diatas, Dinas Kopersi dan Usaha Mikro Kota Malang 

selaku pelaksana kebijakan pemberdayaan UKM sudah menjalankan Tugas dan 

Fungsi yang mana sudah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang. 

1. Paguyuban UKM Amangtiwi 

Salah satu dari paguyuban tersebut yang tergabung di Dinas Koperasi dan 

Usaha Mikro Kota Malang. Peneliti hanya menganalisis dua dari kelima paguyuban 

tersebut untuk dijjadikan informan. Yang pertama adalah Paguyuban Amangtiwi 

yang beranggotakan UKM berjenis usaha kuliner.  

2. Paguyuban UKM Preman Super (Peremouan Mandiri Sumber 

Perubahan) 

Sedangkan Preman Super (Perempuan Mandiri Sumber Perubahan) 

Perempuan Pekerja Rumahan ,Perempuan yang melakukan sistem produksi di 

rumah merupakan sektor informal yang banyak dilakukan perempuan di dunia 

dalam rangka melakukan peran domestiknya, sekaligus peran mencari nafkah. 

Dalam hal ini perempuan pekerja mandiri dan perempuan putting out system. 

Dalam menjalankan organisasi Preman Super sendiri mempunya visi-misi dan serta 

Tugas dan fungsi yang merupakan pedoman mereka dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. 

a. Visi “Mewujudkan kesejahteraan hidup dan perlindungan sosial perempuan 

pekerja rumahan dengan prinsip” 

Misi 
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1. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan perempuan pekerja rumahan. 

2. Menciptakan strategi organisasi yang efektif untuk mempromosikan dan 

melindungi hak hak perempuan pekerja rumahan 

b. Fungsi 

1) Sebagai wadah dan sarana komunikasi antar perempuan untuk mempererat 

persatuan dan rasa persaudaraan. 

2) Sebagai wadah dan sarana perlindungan hak dan kepentingan anggota. 

3) Sebagai wadah dan sarana pemberdayaan pengetahuan dan kemampuan 

anggota. 

4) Sebagai wadah penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan 

kepentingan anggota. 

5) Sebagai wadah perwujudan gender dimana harkat dan martabat perempuan 

diperjuangkan 

6) Sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja rumahan dan keluarga 

baik lahir maupun batin. 

Berdasarkan uraian diatas Preman Super sebagai komunitas yang 

beranggotakan UKM berjenis Usaha Kuliner berupaya memberdayakan perempuan 

sebagai perempuan mandiri. Kesetaraan dan keadilan gender, Saling menghormati 

perbedaan, Peduli lingkungan dengan sistem mekanisme hubungan antara wanita 

dan pria yang saling berbagi akses dan kontrol dibidang sumber daya aspek politik, 

ekonomi, sosial dan budaya. 

Selaras dengan visi Dinas koperasi dan Usaha Mirko Kota Malang ialah 

terwujudnya koperasi dan UKM sebagai lembaga dan usaha yang sehat, berdaya 
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saing, tangguh, mandiri, dan berperan dalam perekonomian daerah. Preman Super 

memiliki fungsi Sebagai wadah dan sarana pemberdayaan pengetahuan dan 

kemampuan anggota. Dimana UKM perlu diberdayakan agar dapat berkembang 

serta mutu kualitas SDM meningkat. 

 


