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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kota Malang 

1. Kondisi Geografis 

Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota ini terletak 90 km 

sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten 

Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur.  Kekayaan etnis dan 

budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisonal 

yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Wayang Topeng Malangan 

(Topeng Malang), namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya 

kesenian ini adalah wujud pertemuan tiga budaya (Jawa Tengahan, Madura, dan 

Tengger).  

Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, dan salah satu kota 

tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. 

Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara 

astronomis terletak 112,06° -- 112,07°kBujur Timur dan 7,06° - 8,02°kLintang 

Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut : 

a.  Sebelah Utara : KecamatandSingosari dan Kec.kKarangploso 

Kabupaten Malang 

b.   Sebelah Timur : Kecamatan Pakiskdan Kecamatan Tumpang 

Kabupaten Malanghhh 

c.   Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 

Kabupaten Malang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
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d.   Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang 

Serta dikelilingi gunung-gunung : 

a.    Gunung Arjuno di sebelah Utarakkk 

b.    Gunung Semeru di sebelah Timurkkkk 

c.    Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat 

d.    Gunung Kelud di sebelah Selatankkk 

 

                   Gambar 3.1 Peta Wilayah Administratif  Kota Malang 

 

Sumber: http://malangkota.go.id 

 

Kota Malang sebagai Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya 

mempunyai fungsi dan peran yang regional. Fungsi dan peran Kota Malang 

berdasarkan potensi wilayah dan fungsi perannya dengan wilayah sekitarnya 

terdiri atas : pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pelayanan umum, 

pusat pendidikan, pusat pengelolaan bahan baku dan kegiatan industri, pusat 

pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya, pusat pelayanan kesehatan, pusat 

http://malangkota.go.id/
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transportasi, dan pusat pelayanan sarana wisata. Selanjutnya ditetapkan rencana 

fungsional kegiatan primer Kota Malang adalah industri, perdagangan, 

pergudangan dan transportasi. Selanjutnya Kota Malang dalam menjalankan 

pemerintahan mengarah pada motto Kota Malang sebagai Kota Pendidikan, Kota 

Industri, dan Kota Pariwisata, yang kemudian dikenal dengan istilah “Tri Bina 

Cita”.  

Di samping faktor kelembaban udara di Kota Malang, perkembangan 

tempat – tempat perdagangan dan pariwisata, serta pusat – pusat pendidikan 

tinggi juga menjadi daya tarik yang cukup kuat. Hal ini tentu akan membawa 

konsekuensi pada peningkatan akan permintaan lahan untuk berbagai kegiatan 

usaha maupun permukiman. Hal ini tentunya juga diikuti dengan peningkatan 

fasilitas-fasilitas yang mendukung, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, 

pendidikan, dan lain sebagainya. 

Nama "Malang" berasal dari Candi Malang Kucecwara, sebuah candi yang 

terletak di kaki Gunung Buring, di timur kota Malang. Candi tersebut dibangun 

pada abad ke-15, Kota Malang tumbuh dan berkembang setelah hadirnya 

pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum yang direncanakan sedemikian 

rupa agarrmemenuhi keinginan keluarga Belanda. Pada waktu itu Kesan 

diskriminatif masih teringat hingga sekarang, Misalnya Ijen Boullevard dan 

kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh bangsa Belanda dan 

Eropa, sementara penduduk pribumi sendiri bertempat tinggal di pinggiran kota 

dengan fasilitas yang kurang memadai.  

Berkembangnya kota malang ditandai dengan beroperasinya kereta api 

pada tahun 1879 dan sejak itu kota Malang berkembang dengan pesatnya. 

Berbagai kebutuhan masyarakat pun semakin banyak terutama akan ruang gerak 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Candi_Malang_Kucecwara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gunung_Buring&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-15
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
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melakukan bermacam kegiatan. Sehingga terjadilah perubahan tata guna tanah, 

daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan 

mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi 

perumahan dan industri1. 

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan 

kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan 

pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya 

akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya 

berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar 

sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang 

beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi 

kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. 

Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang 

terjadi seandainya masalah itu diabaikan. 

kota ini juga dikenal sebagai kota pendidikan, karena banyaknya fasilitas 

pendidikan yang tersedia dari mulai tingkat Taman Kanak-kanak, SD sampai 

Pendidikan Tinggi dan jenis pendidikan non-formal seperti kursus bahasa asing 

dan kursus komputer, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun 

swasta. Gambaran nyata mengenai jumlah sekolah, murid dan guru dan rasio 

murid terhadap guru dan rasio murid terhadap sekolah di Kota Malang 

 

 

 

 

                                                           
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_
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            Gambar 3.2 Grafik Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Malang 
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      Sumber: RPJMD kota Malang 2014-2018 

 

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom kota terbesar kedua di 

Jawa Timur setelah Kota Surabaya sebagai kota besar, kota yang pernah 

dianggap mempunyai tata kota yang terbaik. Kecamatan kedungkandang 

merupakan kecamatan terbesar yang terdiri dari 12 kelurahan yaitu kelurahan 

wonokoyo, kedungkandang, madyopuro, tlogowaru, buring, mergosono, kota 

lama, lesanpuro, sawojajar, bumiayu, dan cemorokandang. Kecamatan kedua 

yaitu sukun dibawahi dengan blimbing, klojen, dan lowokwaru. Dari lima 

kecamatan yang ada terbagi atas 57 kelurahan berdasarkan klasifikasi dari 

kemampuan kelurahan dalam membangun wilayahnya tercatat seluruh kelurahan 

masuk ke dalam kategori kelurahan Swa Sembada. Artinya hampir seluruh 

kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan 

mandiri. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai 

abdi Negara dan abdi masyarakat mempunyai peran yang penting 

menyelenggarakan berbagai tugas baik itu tugas-tugas umum pemerintahan, 
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tugas pembangunan maupun dalam tugas dalam pelayanan kepada masyarakat 

(publik). 

Tabel 3.4 Jumlah Kelurahan di Kota Malang 

NO Kecamatan Kelurahan 

1 BLIMBING Balearjosari, Arjosari, Polowijen, Purwodadi, 
Blimbing, Pandanwangi, Purwantoro, Bunulrejo, 
Kesatrian, Polehan, Jodipan 

2 KEDUNGKANDANG Kota Lama, Mergosono, Bumiayu, Wonokoyo, 
Buring, Kedungkandang, Lesanpuro, Sawojajar, 
Madyapuro, Cemorokandang, Arjowinangun, 
Tlogowaru 

3 LOWOKWARU Tasikmadu, Tunggulwulung, Merjosari, 
Tlogomas, Dinoyo, Sumbersari, Ketawanggede, 
Jatimulyo, Tunjungsekar, Mojolangu, Tulusrejo, 
Lowokwaru 

4 KLOJEN Klojen, Samaan, Rampalcelaket, Kiduldalem, 
Sukoharjo, Kasin, Kauman, Oro-oro ombo, 
Bareng, Gadingkasri, Penanggungan 

5 SUKUN Bakalan Krajan, Mulyorejo, Karangbesuki, 
Ciptomulyo, Gadang, Kebonsari, Bandung-
rejosari, Sukun, Tanjungrejo, Pisangcandi, 
Bandulan 

Sumber: RPJMD Kota Malang 2014-2018 

Dari data tersebut, Kota Malang merupakan kota terbesar setelah 

Surabaya. Oleh karena itu sudah dipastikan, Kota Malang memiliki jumlah 

penduduk dalam jumlah banyak. Sehingga dalam bentuk implementasi Disability 

Policy, pemerintah memiliki tantangan untuk mensejahterakan seluruh 

masyarakat tanpa adanya diskriminasi. 
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Grafik 3.3 Jumlah Penduduk Tahun 2009-2013 
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           Sumber: RPJMD Kota Malang Tahun 2014-2018 

Dari grafik diatas , Penduduk Kota Malang dari tahun ke tahun terus 

bertambah. Hal ini sesuai data yang didapat melalui Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang. Pada tahun 2016 hingga akhir 

Desember penduduk Kota Malang sebanyak 881.794 jiwa. Sedangkan hingga 

akhir April 2016 penduduk Kota Malang sebanyak 887.443 jiwa. Kepala Sesi 

Informasi Dispendukcapil Kota Malang, Sudarmanto mengatakan setiap bulan 

pasti penduduk Kota Malang mengalami pertumbuhan. Tidak ada sejauh ini 

penduduk di Kota Malang berkurang. Selalu mengalami kenaikan. Karena pada 

dasarnya Kota Malang kota pendidikan. Pertambahan penduduk yang terjadi ini 

sekitar 1,58 persen, Bertambahnya penduduk di Kota Malang ini banyak 

disebabkan karena adanya pendatang baru. 
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2. Visi Misi Kota Malang 

a. Visi  

Pemerintah Kota Malang mempunyai visi sebagai berikut : Terwujudnya 

Kota Malang Sebagai Kota Pendidikan Yang Berkualitas, Kota Sehat dan Ramah 

Lingkungan, Kota Pariwisata Yang Berbudaya, Menuju Masyarakat Yang Maju 

dan Mandiri  

Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a) Kota Pendidikan Yang 

Berkualitas, artinya bahwa pembangunan Kota Malang diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dalam arti yang luas. b) Kota Sehat dan Ramah 

Lingkungan, artinya bahwa pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk 

mewujudkan Kota yang sehat dan berwawasan lingkungan. c) Kota Pariwisata 

Yang Berbudaya, artinya bahwa pembangunan di Kota Malang diarahkan untuk 

mewujudkan Kota Malang sebagai kota tujuan wisata dengan tetap melestarikan 

budaya has Malangan. d) Menuju Masyarakat Yang Maju dan Mandiri, artinya 

bahwa tujuan pembangunan yang akan dilakukan adalah untuk mewujudkan 

masyarakat Kota Malang yang maju dan mandiri. 

 

b. Misi  

Untuk mewujudkan visi di atas, penjabaran misi Kota Malang, adalah : 

a) Mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas. b) 

Mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat. c) Mewujudkan 

penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan. d) Mewujudkan 

pemerataan perekonomian dan pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya. e) 

Mewujudkan dan mengembangkan pariwisata yang berbudaya. f) 

Mewujudkan pelayanan publik yang prima. 
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3. Pembagian Administratif 

Secara administratif, Kota Malang terbagi menjadi 5 wilayah Kecamatan  

yaitu: Kecamatan Blimbing, Kecamatan Klojen, Kecamatan Lowokwaru, 

Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Kedungkandang dengan wilayah 57 

Kelurahan, dengan perincian sebagai berikut : 

B. Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) 

1. Sejarah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) 

Sejarah pembentukan BP2T dimulai pada tahun 2009. Tetapi bila dilihat 

cikal bakalnya, sebenarnya dimulai pada tahun 2006 Karena pada tahun 2006 

Walikota Malang melakukan peninjauan terhadap kualitas pelayanan perijinan. 

Hasil akhir dari peninjauan tersebut membuahkan Peraturan Wali Kota 

No.13/2006. Inti dari Perwali ini adalah: memastikan sistem prosedur tetap 

pelayanan perijinan. Selain itu, Perwali ini juga memangkas sejumlah 

prosedur.2 

  Pemangkasan prosedur perijinan merupakan sebuah tuntutan dan 

kebutuhan mendesak untuk menarik minat investor masuk di Kota Malang. 

Untuk merealisasikan itu, Wali kota sebelumnya saat ini adalah Peni Suparto 

selaku Wali Kota Malang yang menjabat pada tahun 2003 – 2013 berkomitmen 

untuk mereformasi kelembagaan dengan merubah dinas menjadi badan. 

Perubahan status kelembagaan yang dilakukan oleh Wali Kota Malang didasari 

beberapa pertimbangan rasional.  

  Pertama, merupakan hasil studi banding yang dilakukan oleh 

pemerintah dan anggota DPRD mengenai cerita sukses Kabupaten Sragendi 

Jawa Tengah, Jembarana di Bali, dan Kota Tangerang Selatan dalam 

                                                           
2
 Peni Suparto, op.cit., hlm.33 
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melakukan pelayanan perijinan. Dari kunjungan tiga daerah ini perintah dan 

DPRD berhasil mempelari regulasi perijinan, standarpelayanan, dan mengamati 

dari dekat praktek para birokrat dalam memberikan layanan kepada masyarakat. 

Karena itu, studi banding ini merupakan modal dasar bagi pemerintah dan 

DPRD untuk membuat BP2T 

 Kedua, sebagai bentuk desakan dari masyarakat dan pelaku usaha 

kepada pemerintah. Hal ini terjadi karena selama ini Dinas Perijinan kurang 

memuaskan kinerjanya. Implikasi dari desakan itu ditanggapi positif oleh 

Pemkot melalui perubahan kelembagaan. 

Ketiga, program Pemkot Malang adalah meningkatkan iklim UKM 

dengan cara memfasilitasi kemudahan formalitas badan usaha kecil dan 

menengah.3  

 Keempat, pembentukan BP2T tidak bisa dipisahkan dari penjabaran 

visi dan misi Peni Suparto selaku Walikota Malang yang sangat konsen 

terhadap Malang kota jasa dan perdagangan. Empat poindi atas menceritakan 

proses inisiasi yang dilakukan pemerintah dan DPRD dalam pembentukan 

BP2T. Respon pemerintah dan DPRD terhadap suara masyarakat yang 

menginginkan perbaikan layanan perijinan menemukan titik kesamaan dengan 

keinginan pemerintah dan DPRD. Berangkat dari kesamaan kepentingan antara 

pemerintah, DPRD dan masyarakat memudahkan terkonsolidasikannya gagasan 

perubahan dari dinas menjadi badan.  

 Sekalipun secara status kelembagaan terjadi penurunan derajat, namun 

perlu dicatat bahwa badan ini sangat otonom dan mandiri dalam mengeluarkan 

kebijakan perijinan usaha. Sebagaimana diatur Peraturan Walikota Malang 

                                                           
3
 Peni Suparto, Informasi Laporan Penyelenggaraan Kota Malang Tahun 2011 
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Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian, Tugas Pokok dan Fungsi BP2T sebagai 

berikut: 

1. BP2T melaksanakan tugas koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan 

administrasi di bidang perijinan secara terpadu. 

2.  Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan 

terpadu.  

3. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana 

Kerja (Renja) di bidang pelayanan perijinan terpadu.  

4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan bidang Perekonomian, 

Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum. 

5. Pelayanan koordinasi proses pelayanan perijinan bidang Perekonomian, 

Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum.  

6.  Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan.  

7.  Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan.  

8. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang 

pelayanan  perijinan terpadu.  

9.  Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi.  

10.Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP).  

11.Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik 

yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.  

Selain yang telah disebutkan di atas, BP2T juga diberi tugas tambahan 

oleh Walikota untuk menangani 15 jenis ijin usaha sebagaimana diatur 

Peraturan Walikota No.8 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Tetap 

Pelayanan Perijinan, yang meliputi: Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Gangguan, 
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Ijin Pemasangan Media Reklame, Ijin Usaha Angkutan, Ijin Trayek, Ijin 

Keramaian Umum/Tontonan, Ijin Penggunaan Tanah Makam, Ijin Usaha 

Percetakan, Ijin Persewaan Penggunaan Bangunan milik Pemerintah Kota 

Malang, Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Ijin Usaha Pariwisata, Ijin SIUP, TDI, IUI 

dan Perluasan Usaha10 4. Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Malang No.8 

tahun 2009 juga menjelaskan khususnya pada Bab 1 Ketentuan Umum, 

menyebutkan: “Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah kegiatan 

pelayanan perijinan yang prosesnya dilakukan secara terpadu pada satu tempat, 

meliputi tahap permohonan, pencatatan, pemrosesan, penerbitan dokumen, dan 

pembayaran restribusi serta pengelolaan dokumen” Baik Peraturan Walikota 

No.68 Tahun 2008 maupun Peraturan Walikota No.8 Tahun 2009 sama-sama 

menguatkan posisi BP2T. Tidak hanya itu, dalam rangka memberikan 

pelayanan perijinan terpadu, BP2T sangat berkuasa karena bisa merambah dari 

hilir sampai hulu. Besarnya kekuasaan BP2T merupakan terobosan dan inovasi 

pemerintah dan DPRD dalam mendisain aturan yang memungkinkan badan ini 

bekerja secara maksimal. 

2. Visi dan Misi BP2T Kota Malang 

a. Visi BP2T Kota Malang 

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 

12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 

periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa visi yang tercantum dalam RPJMD 

Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) 

disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah 

                                                           
4
 Standar Pelayanan Publik BP2T  Kota Malang, 2009 
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dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, 

misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya 

berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan 

beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud. 

b. Misi BP2T Kota Malang 

1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan 

dan   kesehatan 

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan 

pelayanan pendidikan 

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan 

pelayanan kesehatan 

3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah 

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui 

penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan 

perdagangan, serta pariwisata daerah. 

Tujuan 2: Terwujudnya perluasan kesempatan kerja 

Tujuan 3: Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan 

4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, 

pengarusutamaan gender, serta kerukunan sosial 

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat 

rentan dan pengentasan kemiskinan 

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan peran peran 

perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender 

Tujuan 3: Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial masyarakat 
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5. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang 

terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan 

lingkungan 

Tujuan 1: Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan daya dukung 

kota 

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang kota sesuai 

peruntukannya 

6. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan 

publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan 

masyarakat 

Tujuan 1: Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

Daerah 

Tujuan 2: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang 

profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat 

c. Fungsi dan Tugas Lembaga 

Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang. 

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah, maka ada perubahan nomenklatur yang semula Dinas 

Perijinan Kota Malang menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) 

Kota Malang, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 

ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2008 

tentang Uraian, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu (BP2T) sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang 

sebagai berikut : 
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a. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan tugas koordinasi dan

penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara

terpadu.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan

perizinan terpadu

2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana

Kerja (Renja) di bidang pelayanan perizinan terpadu

3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan bidang 

Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum

4. Pelayanan koordinasi proses pelayanan perizinan bidang 

Perekonomian, Pariwisata, Sosial Budaya dan Pekerjaan Umum

5. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan

6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan

7. Pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang

pelayanan perizinan terpadu

8. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemungutan retribusi

9. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah

tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan

10. Pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM);Penyusunan dan

pelaksanaan Standard Pelayanan Publik (SPP)
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11.  Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik 

yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan 

12.  Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah 

13.  Pemberdayaan jabatan fungsional 

14.  Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

15.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan   

tugas dan fungsinya. 

   Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berwenang 

menandatangani 15 jenis ijin meliputi : Izin Mendirikan Bangunan, Izin 

Gangguan, Izin Pemasangan Media Reklame, Izin Usaha Angkutan, Izin 

Trayek, Izin Keramaian Umum / Tontonan, Izin Penggunaan Tanah Makam, 

Izin Usaha Percetaan, Izin Persewaan Penggunaan Bangunan milik Pemerintah 

Kota Malang, Izin Usaha Jasa Konstruksi,Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Izin 

SIUP, TDI, IUI dan Perluasan Usaha.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5
 http://perijinan.malangkota.go.id 
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3. Struktur Organisasi Lembaga  

            Struktur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diambil dari hasil penelitian 2017  

C.  Gambaran Umum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mall 

Dinoyo City) 

1. Umum  

Kantor Badan Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota 

Malang dalam Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Mall 

Dinoyo City adalah Kewenangan yang memuat Proses Tata cara penerbitan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.  Pada saat ini tahun 2015 Tata Cara 

Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota 

Malang masi dalam proses Pembentukan dalam Peraturan Walikota Malang 

Nomor 50 Tahun 2014.6 

                                                           
6
 Wawancara dengan Dra.Lilis Furqoniyah Hayati, MM sebagai Sekretaris Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu (BP2T) Kota Malang  
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Kebijakan penerbitan IMB berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 1 

Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung yang diawali dari penggolongan 

kompleksitas. Pasal 103 menyatakan bahwa: 

1. Proses Tata Cara Penerbitan IMB digolongkan sesuai dengan tingkat 

kompleksitas proses pemeriksaan dan pengolahan dokumen rencana teknis. 

2. Penggolongan tingkat kompleksitas proses meliputi: 

a. bangunan gedung pada umumnya meliputi bangunan hunian rumah 

tinggal tunggal sederhana, dan rumah deret sederhana, bangunan gedung 

hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret sampai 2 (dua) lantai, 

dan bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana 2 (dua) 

lantai atau lebih serta bangunan gedung lainnya pada umumnya.  

b. bagunan gedung tertentu meliputi bangunan gedung untuk kepentingan 

umum, kecuali bangunan gedung tertentu fungsi khusus berdasarkan 

koordinasi dengan Pemerintah. 

c. Setelah penggolongan kompleksitas, Prosedur IMB harus melalui 

Permohonan IMB dan Melampirkan Dokumen-dokumen dalam 

prosedur IMB yang tertera pada Pasal 104 Perda Kota Malang Nomor 1 

Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung :  

3. Permohonan IMB dilakukan dengan mengisi formulir PIMB dan 

melampirkan Dokumen Administrative dan Dokumen Teknis serta 

Pemeriksaan Dokumen Surat-surat pendukung yang terkait 

4. Formulir PIMB disediakan oleh Pemerinah Daerah dan dapat diisi oleh : 

a. pemilik bangunan gedung 

b. perencana arsitektur sebagai authorizes person yang ditujuk oleh   

pemilik/pengguna dengan surat kuasa bermaterai cukup. 
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5. Dokumen administrative dalam IMB berupa dokumen status hak atas tanah  

6. Dokumen teknis berupa dokumen rencana reknis 

7. Dokumen surat-surat berupa SIPPT (Surat Ijin Penunjukan dan Pengunaan 

Tanah), rekomendasi dari instansi terkait, dan surat-surat lainnya seperti 

surat perjanjian antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.   

Selanjutnya Jika Penggolongan Kompleksitas , Formulir PIMB dan 

Dokumen-dokumen dalam Prosedur IMB diatas telah di penuhi oleh Pemohon 

maka dalam Pasal 105 perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentnag 

Bangunan Gedung yang selanjutnya dilakukan adalah : 

Pemerintah daerah wajib menyediakan surat keterangan rencana kota 

untuk lokasi yang diajukan oleh pemohon yang berisi sekurang-kurangnya: 

a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang 

bersangkutan 

 b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan 

 c. jumlah lantai bangunan  di bawah permukaan tanah dan KTB yang  

    diizinkan 

 d. garis dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan 

 e. KDB maksimum yang diizinkan 

 f. KLB maksimum yang diizinkan 

 g. KDH minimum yang diizinkan 

 h. KTB maksimum yang diizinkan 

 i. jaringan utilitas kota, dan 

 j. informasi teknis lainnya yang diperlukan 
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Pemerintah Daerah menyediakan formulir PIMB yang berisikan isian 

data terkait mengenai bangunan gedung yang akan didirikan 7. Adapun dalam 

PIMB terdapat beberapa tahapan yaitu melalui Proses yang meliputi 

Pemeriksaan dan Pengkajian yang diatur dalam pasal 106 Perda Kota Malang 

Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung yaitu : 

1. Setiap PIMB gedung yang diajukan oleh pemohon diproses dengan 

urutan meliputi pemeriksaan dan pengkajian.  

2. Pemeriksaan PIMB bangunan gedung pada umumnya dan bangunan 

gedung tertentu meliputi: 

3. pencatatan dan penelitian kelengkapan dokumen administrative dan 

dokumen recana  teknis 

4. pengembalian PIMB yang belum memenuhi persyratan 

Pengkajian PIMB bangunan gedung tertentu sebagaimana kelanjutan 

pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis yang 

tidak dikembalikan meliputi: 

a. pengkajian pemenuhan persyaratan teknis 

b. pengkajian kesesuaian dengan ketentuan atau persyaratan tata 

bangunan 

c. pengkajian kesesuaian dengan ketenuan persyarata keandalan 

bangunan gedung 

d.  dengar pendapat publik 

e. pertimbangan teknis oleh tim ahli bangunan gedung 

                                                           
7
 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang bangunan Gedung 
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Dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan disetujui dan 

disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan Pengesahan dokumen 

rencana teknis merupakan dasar penerbitan IMB.  

Terdapat Pengaturan yang termuat dalam Pasal 107 Perda Kota Malang 

Nomor 1 Tahun 2012 Tentang bangnan Gedung yakni :  

1. Dokumen IMB diberikan hanya 1 (satu) kali untuk setiap bangunan 

gedung. Kecuali adanya perubahan fungsi bangunan gedung dan 

pengganti dokumen IMB yang hilang, terbakar, hanyut, atau rusak.  

2. Pengalihan kepemilikan bangunan gedung tidak mewajibkan proses 

balik nama.8  

  

 

 

                                                           
8
 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung  




