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BAB III 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

A. Sejarah Kecamatan Gondanglegi 

Nama Mbah Sogol tidak asing bagi masyarakat Gondanglegi dan 

sekitarnya karena beliau dikenal sebagian sosok pertama kali yang babat 

alas Gondanglegi bahkan masyarakat mempunyai legenda yang sangat kuat 

bahwa nama Gondanglegi juga berasal dari Mbah Sogol. Konon dari pohon 

gondang yang buahnya pahit, namun menurut Mbah Sogol buah gondang 

itu rasanya legi (manis), dari cerita bahwa buah gondang menurut mbah 

sogol yang legi (manis) ini dipakai sebagai nama Gondanglegi. 

Setelah Mbah Sogol wafat yang semula letak makamnya berada 

lokasi pasar Gondanglegi, pada tahun 1965 pasar Gondanglegi mengalami 

kebakaran, yang meluluh lantahkan seluruh bangunan pertokoan kecuali 

bangunan makam Mbah Sogol yang tetap utuh, kemudian pada tahun 1972 

terjadi kebaran Pasar Gondanglegi yang kedua, lagi-lagi bangunan makam 

Mbah Sogol tetap utuh tidak ikut terbakar api, proses pembangunan kembali 

Pasar Gondanglegi baru dilaksanakan pada tahun 1974, pada saat 

berjalannya proses pembagunan kembali Pasar Gondanglegi timbul suatu 

pemikiran dari panitia pembangunan beserta tokoh masyarakat 

Gondanglegi untuk memindah Makam Mbah Sogol dari lokasi 

pembangunan pasar, melalui proses yang cukup panjang akhirnya ada 

kesepakatan untuk memindahkan makam Mbah Sogol yang dilakukan pada 
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hari Jum’at legi tahun 1974 ke pemakaman umum Desa Gondanglegi 

Wetan. Masyarakat Gondanglegi mempunyai image kuat bahwa Mbah 

Sogol merupakan tokoh legendaries juga diyakini bahwa Mbah Sogol juga 

merupakan tokoh yang agamis sehingga sepeninggalan beliau makam Mbah 

Sogol sering diziarahi warga Gondanglegi dan sekitarnya bahkan dari 

manca daerah untuk mendo’akan arwah beliau. 

(http://gondanglegi.malangkab.go.id/?page_id=10065)  

 

B. Kondisi Geografi Kecamatan Gondanglegi  

Kecamatan Gondanglegi merupakan salah satu dari 33 (Tiga Puluh 

Tiga) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Malang Provinsi Jawa 

Timur, terletak di belahan Selatan Wilayah Kabupaten Malang, dan dilalui 

Jalur Utama yang menghubungkan, Kota Kepanjen, serta  tempat Wisata 

Pantai Balaikambang juga Wisata Pantai Kondang Merak, Wisata Pantai 

Nganteb. 

Adapun batas-batas Wilayah Kecamatan Gondanglegi adalah sebagai 

berikut : 

a. Sebelah Utara  : Kecamatan Bululawang 

b. Sebelah Timur  : Kecamatan Turen 

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pagelaran 

d. Sebelah Barat  : Kecamatan Kepanjen 

 Wilayah Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang terletak pada 

Wilayah dengan keadaan Permukaan Tanah Datar mencapai 100 % dari 

http://gondanglegi.malangkab.go.id/?page_id=10065


53 
 

seluruh Luas Wilayah, termasuk Wilayah Pengembangan (WP) Kepenjen, 

dengan Koordinat 112O35’59”sampai112O39’73”Bujur Timur, 

8O10’82”Sampai8O07’26”Lintang Selatan. Luas wilayahKecamatan 

Gondanglegi  adalah 79,74 Km² atau6.584,44 ha, sekitar 2,68 %dari total 

Luas Wilayah Kabupaten Malang. 

 Sebagai daerah yang topografi seluruh wilayahnya dataran, 

Kecamatan Gondanglegi merupakan jalur transit yang menjadi pilihan 

untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur selatan menuju Kabupaten 

Kediri dan Blitar. Selama berada di Kecamatan Gondanglegi, pengunjung 

dapat menikmati berbagai fasilitas yang tersedia seperti akomodasi, wisata 

alam hingga makanan khas Kecamatan ini. Namun kekayaan alam yang 

dimiliki Kecamatan hingga saat ini belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan 

secara optimal. Sekiranya kekayaan alam ini dapat dioptimalkan, maka 

pertumbuhan ekonomi di wilayah ini berpeluang dapat ditingkatkan, 

(sumber: Buku panji-panji kepemimpinan kecamatan gondanglegi). 

Gambar 3.1 

Peta Kecamatan Gondanglegi 

 

 

 

 

 

 

           Sumber: www.kecamatangondanglegi.com 

http://www.kecamatangondanglegi.com/
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C. Kondisi Demografi Kecamatan Gondanglegi 

 Pada Tahun 2016, Kecamatan Gondanglegi terbagi habis menjadi  

14 Desa, 33 Dusun, 59 RW dan 383 RT. Dilihat komposisinya Desa 

Gondanglegi Wetan memiliki jumlah Dusun terbanyak yaitu sebanyak 4 

Dusun. Banyaknya jumlah Dusun yang dimiliki tidak otomatis menjadi 

daerah dengan jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga terbanyak pula. 

Terbukti jumlah RT terbanyak di Desa Sepanjang yaitu sebanyak 4 RW dan 

59 RT. Berikutnya Desa Gondanglegi Kulon (4 RW dan 44 RT), 

Gondanglegi Wetan (9 RW dan 39 RT), Ganjaran (4 RW dan 38 RT),  

Ketawang (4 RW dan 33 RT), Sukorejo (3 RW dan 32 RT), Urek-Urek (4 

RT dan 28 RW), Putat Lor (5 RT dan 26 RW),  dan sisanya berada di Desa 

Bulupitu, Panggungrejo, Putat Kidul, Sumberjaya, Sukosari dan Desa 

Putukrejo. 

1. Luas Wilayah 

Secara administrasi luas Wilayah Kecamatan Gondanglegi 

6.584.44  Ha dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut : 

a). Luas Sawah                                              : 2,995.60 

b). Luas Tegalan/ Ladang & Lahan Kering  : 1.648,26 

c). Luas tanah Pemukiman & Pekarangan    : 1.940,58 

2.Struktur Wilayah Administrasi 

Secara administrasi Kecamatan Gondanglegi Tahun 2010 

a). Kepadatan penduduk         : 837,5 jiwa/ km2 

b). Jumlah Kepala Keluarga   : 21,929 KK 
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c). Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 

1). Laki – laki       : 38,034 Jiwa 

2). Perempuan             : 40,585 Jiwa 

3). Jumlah Penduduk   : 78,619 Jiwa 

 

D. Visi dan Misi Kecamatan Gondanglegi 

Visi : 

 Penetapan Visi yang merupakan bagian dari Perencanaan 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan 

adalah merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu 

Pemerintah Kecamatan. Hal ini karena visi merupakan gambaran 

mengenai masa depan, dan suatu  komitmen murni dari suatu organisasi 

dan merupakan cita – cita suatu organisasi yang diyakini dan menjadi milik 

bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stake holders) di 

Kecamatan Gondanglegi. 

 Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang ke mana dan 

bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap 

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif berwawasan 

jangka panjang dan tidak mengabaikan perkembangan jaman, memiliki 

nilai yang diinginkan dan mudah dimengerti oleh seluruh jajaran 

pemerintah, dan berorientasi pada pencapaian hasil. 

 Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Malang maka Visi 

Kecamatan Gondanglegi kedepan adalah mengemban amanat dari Visi 
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yang telah disusun oleh Bupati Malang yakni “terwujudnya masyarakat 

yang Madep Manteb Menetep”, (Mandiri, Agamis, Demokratis, 

Profesional, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing) yakni menjadikan 

Kabupaten sebagai lumbung pangan Masyarakat, untuk mewujudkan hal 

tersebut maka VISI Kecamatan Gondanglegi dapat  dirumuskan sebagai 

berikut : 

“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat melalui Terwujudnya 

Gondanglegi sebagai Kawasan Penyangga Ibu Kota Kabuputen Malang” 

Dengan 

GERBANG BERHIAS 

( Gerakan Pembangunan Bersih, Indah, Aman dan Sehat ) 

Misi : 

Adapun dalam mencapai visi tersebut di atas maka Misi Kecamatan 

Gondanglegi adalah membangkitkan semangat warga masyarakat 

sehingga yang bersangkutan terdorong secara sadar untuk proaktif dalam 

berpartisipasi disegala bidang kegiatan, baik Bidang Pemerintahan, 

Pembangunan dan Kemasyarakatan yang pada gilirannya masyarakat 

mampu mengelola potensi sumber daya yang mereka miliki, yang ditandai 

dengan : 

1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa ;  

2. Meningkatkan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat ;  



57 
 

3. Meningkatkan Daya Saing Produksi Maupun Sumber Daya Manusia 

; 

4. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kerjasama Antar Desa ;  

5. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan 

Bertanggung Jawab ;  

6. Meningkatkan Mutu Pelayanan Berorientasi pada Kecepatan dan 

Kepuasan Publik ;  

7. Membudayakan Nilai-nilai Demokratis  di Masyarakat ;  

8. Meningkatkan Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi Terkait ; 

9. Meningkatkan Peran dan Fungsi Tokoh Masyarakat dalam Kegiatan 

Pembangunan.  

(sumber:buku panji-panji kepemimpinan kecamatan gondanglegi). 

 

E. Tugas Dan Fungsi Aparatur Kecamatan Gondanglegi 

Pada perangkat pemerintah daerah khususnya kecamatan selalu 

memiliki tugas dan fungsi pada jabatanya, seperti  berikut ini :  

1. Camat  

Camat mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, 

pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam 

Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan. 

b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya. 



58 
 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat 

mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base 

serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; 

b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan; 

c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati ; 

d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ; 

e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum ; 

f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – 

undangan ; 

g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa dan / 

atau Kelurahan ; 

i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan 

Desa dan / atau Kelurahan ; 

j. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga 

Pemerintah dan Lembaga – Lembaga lainnya ; 

k. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan ; 

l. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan – kegiatan lainnya 

di lingkungan Kecamatan ; 
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Selanjutnya  agar eksistensi Camat lebih berperan, mengingat peran 

strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan 

Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang 

Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati 

kepadaCamat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi: 

a) Urusan Pemerintahan 

b) Urusan Perijinan 

c) Urusan Pekerjaan Umum 

d) Urusan Pendidikan 

e) Urusan Kesehatan 

f) Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas antara lain: 

a. Melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan 

program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan 

umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, 

perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan 

b. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya 

yang diberikan oleh Camat. 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. Merencanakan kegiatan kesekretariatan; 
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b. Mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan 

pendidikan pelatihan pegawai; 

c. Mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan 

masyarakat; 

d. Menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan 

penggandaan, kearsipan dan perpustakaan; 

e. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset 

daerah; 

f. Mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, 

kebersihan dan keamanan kantor; dan 

g. Mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan program Kecamatan. 

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada SekretarisCamat. 

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Aset    

mempunyai tugas antara lain: 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, 

Keuangan dan Aset; 

b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi 

kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan 

pegawai; 

c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan 

surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, 
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keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan 

mendistribusikan di lingkungan kecamatan; 

d. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan 

kantor dan pendataan inventaris kantor; 

e. Menyelenggarakan administrasi umum perkantoran; 

f. Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-

barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta 

tanggung jawab Pemerintah Kecamatan; 

g. Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, 

pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan 

anggaran; 

h. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan anggaran satuan kerja; 

i. Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti 

rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;  

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

4.  Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

    Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

pelaporan; 
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b. Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi 

dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan 

tingkat Daerah; 

c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja 

kegiatan Kecamatan; 

d. Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas 

sektor; 

e. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan 

Kecamatan; 

f. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana 

kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan; 

g. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan 

bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan; 

h. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan 

dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan 

bidang Kecamatan; 

i. Melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang 

Kecamatan; 

j. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; 

melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan 

program dan rencana strategis Kecamatan; 

k. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan 

perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan 
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l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

5. Seksi Pemerintahan 

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas: 

a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan 

pemerintahan; 

b. Menyusun program dan  melakukan pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan 

administrasi keuangan Desa; 

c. Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi 

kependudukan dan catatan sipil; 

d. Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta 

melaksanakan kegiatan pemerintahan; 

e. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan 

pertanahan; 

f. Menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta 

sarana dan prasarana umum; 

g. Membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

     Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas: 

a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan 

ketentraman dan ketertiban umum;    

b. Menyusun program  dan melakukan pembinaan ketentraman dan 

ketertiban di Kecamatan; 

c. Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di 

Kecamatan; 

d. Membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang 

penegakan Perda; 

e. Membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan 

ketertiban di Kecamatan; 

f. Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara  

kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;  

g. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan 

masyarakat; 

h. Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu 

menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan); 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

7.  Seksi Kesejahteraan Sosial  dan Kepemudaan 

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan mempunyai tugas: 
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a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan 

kesejahteraan sosial dan kepemudaan; 

b. Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan 

kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial; 

c. Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang 

terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan 

keluarga berencana; 

d. Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang 

wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait 

masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan; 

e. Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas 

dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari; 

f. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; 

dan 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan bidang tugasnya.  

8. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Mempunyai tugas: 

a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 
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b. Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan 

peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan 

pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air 

bersih/minum; 

c. Melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembangunan Desa; 

d. Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah 

(TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL);  

e. Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan 

ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang 

sejahtera; dan 

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

9. Seksi  Pelayanan Publik 

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas: 

a. Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan 

Publik; 

b. Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan; 

c. Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang 

diberikan Bupati; dan 
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d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

(sumbern :laporan kinerja kecamatan gondanglegi) 
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F. Struktur Organisasi Kecamatan Gondanglegi 

Gambar 3.2 

Struktur Organisasi Kecamatan Gondang Legi 
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G. Profil Pelayanan PATEN di Kecamatan Gondanglegi  

Upaya pemerintah daerah khususnya di Kecamatan Gondanglegi 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diketahui dari 

jenis pelayanan yang diberikan. Jenis pelayanan yang diberikan oleh 

Kecamatan Gondanglegi kepada masyarakat dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Pengurusan Kartu Kuning (AK 1) 

2. Rekomendasi kepengurusan Kartu Penduduk  

3. Rekomendasi Kepengurusan Kartu Keluarga (KK) 

4. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

5. Rekomendasi Surat Pindah Tempat  

6. Legalisasi Surat Keterangan Umum 

7. Legalisasi Surat Keterangan Waris 

8. Pengantar Ijin Gangguan (Ho) 

9. Pengantar Izin Keramaian 

10. Surat Keterangan Umum  

11. Rekomendasi Dispensasi Nikah 

12. Pengajuan Proposal 

13. Pengajuan E-KTP 

14. Aktiviasi E-KTP 

15. Pengajuan IPPT (Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah) 

16. Pengajuan Waqof 
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Jenis pelayanan yang diberikan tersebut dilakukan dengan 

menggunakan SOP tersendiri, dari jenis-jenis pelayanan yang diberikan 

sehingga memberikan dukungan secara maksimal dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Dalam SOP pelayanan Publik secara umum 

yang dilakukan di Kecamatan Gondanglegi dapat ditunjukkan pada bagan 

berikut: 

Gambar 3.3 

Bagan Pelayanan Publik di Kecamatan Gondanglegi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Programa Kerja Kecamatan Gondanglegi 

Rencana kerja atau program kerja kasi pelayanan publik kecamatan 

gondanglegi di tahun 2017 meliputi: 

1.  Mengisi SKM (standar kepuasan masyarakat). 

2.  Menyediakan kotak saran. 

Masyarakat Pengatar dari RT dan RW 

Kantor Desa 

Kecamatan 

Kecamatan Dinas Terkait 
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3.  Mengarsipkan surat-surat izin dan pengantar. 

4. Memebrikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat-surat 

pengantar dan surat izin. 

5. Melakukan sosialisasi ke desa-desa mengenai persyaratan dan cara 

melakukan perizina dan membuat surat pengantar.  

 

I. Penghargaan Kantor Kecamatan Gondanglegi 

Kecamatan gondanglegi memiliki penghargaan yang didapatnya 

diantaranya: 

1. Juara satu panji-panji pembangunan Kabupaten Malang tahun 2016, 

2. Terbaik satu bidang kepemimpinan panji-panji pembangunana 

Kabupaten Malang tahun 2016, 

3. Terbaik satu bidang pendidikan panji-panji pembangunana 

Kabupaten Malang tahun 2016, 

4. Anugrah kecamatan berseri, 

5. Jaura satu mendongan antar kepala SKPD se-Kabupaten Malang, 

6. Juara dua SKPD terbaik se-Kabupaten Malang, 

7. Juara satu lomba pos pelayanan terpadu (POSYANDU). 

8.  

J. Bentuk-Bentuk Pelayanan Kantor Kecamatan Gondanglegi 

Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kecamatan 

Gondanglegi dalam upaya memberikan dukungan atas pelayanan kepada 

masyarakat: 
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1. Pengurusan Kartu Kuning (AK 1) 

2. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 

3. Rekomendasi Surat Pindah Tempat  

4. Legalisasi Surat Keterangan Umum 

5. Legalisasi Surat Keterangan Waris 

6. Pengantar Ijin Gangguan (Ho) 

7. Pengantar Izin Keramaian 

8. Surat Keterangan Umum  

9. Rekomendasi Dispensasi Nikah 

10. Pengajuan Proposal 
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