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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

A. GAMBARAN UMUM KOTA MALANG 

1. Aspek Geografi 

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah  

Kota Malang secara geografis terletak pada posisi 112,06 - 112,07° 

Bujur Timur dan 7,06°-8,02° Lintang Selatan sehingga membentuk wilayah 

dengan luas sebesar 11.006 ha atau 110,06 km2. Meskipun hanya memiliki 

wilayah yang relatif kecil, namun Kota Malang merupakan kota terbesar 

kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di tengah-

tengah wilayah administrasi Kabupaten Malang dengan wilayah batas 

administrasi sebagai berikut: 

a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan     

Kecamatan Karangploso kabupaten Malang 

b) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan 

Kecamatan Pakisaji Kabupaten malang 

c) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Wagir Kabupaten 

Malang dan Kecamatan Dau 

d) Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan 

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. 
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Gambar 3.1 Peta Kota Malang 

Sumber: RPJMD Kota Malang Tahun 2013-2018 

 

Dalam ketetapan tentang pembagian wilayah kota malang secara 

administratif terbagi menjadi 5 (lima) kecamatan dengan jumlah kelurahan 

sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kelurahan. Dari 57 kelurahan tersebut, 

terbagi lagi menjadi 544 Rukun Warga (RW) dan 4.071 Rukun Tetangga 

(RT). Adapun rincian data kelurahan, RW dan RT pada masing-masing 

kecamatan di Kota malang sebagai berikut : 
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Gambar 3.2  
Grafik Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Malang (km2) 

Sumber : Statistik Daerah Kota Malang Tahun 2016 

 

Dilihat dari aspek topografis, Kota Malang terletak pada lokasi 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. Dengan letak lokasi yang tinggi dan berada 

diantara wilayah pegunungan, menjadikan Kota Malang sebagai kota yang 

berpotensi dalam sektor pariwisata. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas 

pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung 

Kawi dan Panderman, sebelah Utara adalah Gunung Arjuno, sebelah Timur 

adalah Gunung Semeru dan jika melihat kebawah terlihat hamparan Kota 

Malang. 

Lokasi administrasi Kota Malang, dipandang dari aspek hidrologis, 

terletak pada Cekungan Air Tanah (CAT) Brantas. Di dalam CAT Brantas 

terkandung potensi dan cadangan air tanah dengan kualitas yang sangat 

bagus untuk bahan baku air minum. Wilayah CAT Brantas ini mempunyai 
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wilayah cekungan yang terbesar di Propinsi Jawa Timur. Karena letak Kota 

Malang yang berada pada CAT Brantas ini, maka pemerintah daerah 

melalui PDAM saat ini menggunakannya sebagai bahan baku utama untuk 

air minum bagi masyarakat. Sementara itu, perairan permukaannya berupa 

aliran beberapa sungai yang berfungsi sebagai bahan baku pengairan 

maupun untuk saluran pembuangan akhir dari drainase kota. Di wilayah 

Kota Malang terdapat 4 (empat) sungai utama yang cukup besar, yaitu 

Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Mewek-Kalisari-Bango, dan Sungai 

Amprong. Sungai-sungai yang lain adalah merupakan sungai-sungai relatif 

kecil yang merupakan sungai pecahan, maupun sungai terusan dari keempat 

sungai besar tersebut. Kondisi Kota Malang berada pada daerah lereng 

gunung sehingga Kota Malang menjadi jalur aliran air bagi daerah dataran 

rendah dibawahnya. 

Kondisi iklim (aspek klimatologi), 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.  
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Dalam tabel berikut ini akan disajikan data-data mengenai iklim di 

Kota Malang : 

Tabel 3.1 Data Iklim Kota Malang Tahun 2016 

 
    Sumber : Kota Malang Dalam Angka 2016 

 

b. Potensi Pengembangan Wilayah 

Pengembangan wilayah dalam bentuk penambahan luasan wilayah 

sudah tidak memungkinkan. Namun demikian, potensi pengembangan wilayah 

bagi Kota Malang dapat diartikan dengan pengembangan kemampuan wilayah. 

Hal ini mengingat dengan terus meningkatnya jumlah penduduk, dan semakin 

banyaknya jenis kegiatan usaha baik dari segi perdagangan dan jasa, maupun 
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industri pengolahan, akan menghembuskan tuntutan pengembangan wilayah 

yang juga semakin besar. Dorongan terhadap pengembangan wilayah tersebut 

merupakan bentuk-bentuk tuntutan dari kebutuhan masyarakat terhadap 

pemenuhan pelayanan baik dari sektor pendidikan, kesehatan, industri, 

perdagangan dan jasa, komunikasi serta berbagai bentuk tuntutan pelayanan 

yang lainnya. 

 

 Berdasarkan gambar diatas, bahwa dengan luas wilayah Kota 

Malang seluas 11.055,66 Ha ini, penggunaan guna lahan terbesar adalah 

permukiman tertata seluas kurang lebih 3.966,66 Ha atau 36% dari luas 

wilayah Kota Malang (luas total permukiman seluas 4558,44 Ha). 

Penggunaan lahan kedua terbesar adalah untuk pertanian tanah 

kering/tegalan seluas 2.654,17 Ha atau 24% dari luas wilayah. 
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Sedangkan, pengembangan wilayah pada bidang pendidikan adalah 

merupakan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat 

dengan tujuan akhir yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. 

Tersedia dan tersebarnya fasilitas pendidikan sejak PAUD (Pendidikan 

Anak Usia Dini) hingga Perguruan Tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh 

tidak saja penduduk Kota Malang, namun juga bagi masyarakat tingkat 

nasional dan internasional. 

Rasio  guru  terhadap  murid  adalah  jumlah  guru  tingkat 

pendidikan dasar per 1000 jumlah murid mulai pendidikan Taman Kanak-

Kanak Negeri dan Swasta sampai dengan SMA/SMK. Rasio ini 

mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk 

mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu 

pengajaran. 

c. Wilayah Rawan Bencana  

Kota Malang dengan topografi yang berada pada ketinggian 440-

667 meter di atas permukaan laut, adalah merupakan hamparan dataran yang 

berada pada lokasi yang cukup tinggi. Wilayah Kota Malang yang berada 

pada dataran tinggi tersebut sebenarnya juga merupakan implikasi dari 

letaknya yang berada pada lereng-lereng dari beberapa pegunungan di 

sekitar Kota Malang. Diuntungkan dengan lokasi yang berada pada kawasan 

lereng pegunungan tersebut, beberapa sisi Kota Malang memiliki berbagai 

pemandangan yang indah serta kawasan yang sejuk dengan hawa khas 
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pegunungan. Di lain pihak, Kota Malang juga berpotensi memiliki kawasan 

yang rawan bencana. 

Tingkat kerawanan terhadap bencana ini merupakan karakteristik 

dari daerah yang mempunyai kawasan lereng dengan aliran sungai yang 

dikelilingi tebing-tebing sungai, serta kemiringan lahan yang berpotensi 

erosi maupun longsor. Semakin tinggi lokasinya, semakin tinggi nilai 

kemiringan lahannya, sehingga tingkat potensi erosi maupun longsor pada 

kawasan tersebut juga semakin meningkat. 

Menilik potensi wilayah dengan karakteristik demikian, tentunya 

akan sangat berpengaruh terhadap beban daerah untuk mengelola kawasan-

kawasan rawan erosi dan longsor. Seiring dengan perkembangan wilayah 

dan pertumbuhan penduduk, potensi yang lain adalah dengan 

dimanfaatkannya kawasan aliran sungai sebagai saluran drainase dan tujuan 

akhir dari aliran buangan maupun aliran permukaan (run off). Konsekuensi 

yang timbul adalah terbawanya sampah-sampah maupun material-material 

erosi ke dalam aliran, sehingga berpotensi menyumbat lubang-lubang 

pembuangan dan saluran-saluran drainase yang pada gilirannya akan 

menyebabkan terjadinya genangan pada musim hujan. Semakin banyak 

tumpukan sampah padat dan juga material buangan pada titik 

pembuangan/saluran drainase tertentu, maka akan semakin banyak 

kapasitas air hujan yang meluap dan menggenang pada kawasan tersebut. 

Semakin mahalnya harga tanah, maka masyarakat yang 

berpenghasilan rendah akan hidup secara berkelompok pada kawasan 
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marjinal di tepian bantaran sungai. Kawasan tersebut, selain merupakan 

kawasan yang masih terjangkau dari segi harga, secara aspek yang lain juga 

masih terhitung ekonomis bagi mereka, misalnya pembuangan limbah 

rumah tangga cukup dekat dan tidak memerlukan tambahan instalasi yang 

rumit dan berbiaya tinggi. 

Pemanfaatan daerah-daerah bantaran sungai dengan sisi tebing yang 

cukup tinggi sebagai kawasan hunian, akan membahayakan keselamatan 

jiwa dari masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut. 

d. Demografi 

Jumlah penduduk di Kota Malang berdasar atas data registrasi 

penduduk yang dikoordinasi oleh Biro Pusat Statistik Kota Malang tahun 

2014 dalam Kota Malang Dalam Angka Tahun 2014 adalah sebesar 820.243 

jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk berkelamin pria sebesar 

404.553 jiwa dan wanita sebesar 415.690 jiwa. Dengan demikian rasio jenis 

kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,32, ini artinya bahwa setiap 100 

penduduk perempuan terdapat 97 penduduk laki-laki. 

Persebaran penduduk pada tiap wilayah adminsitratif Kecamatan di 

Kota Malang dapat diketahui bahwa Kecamatan Lowokwaru memiliki 

kontribusi terbesar yaitu 186.013 jiwa, kemudian disusul oleh Kecamatan 

Sukun sebesar 181.513 jiwa, Kecamatan Kedungkandang sebesar 174.477 

jiwa, Kecamatan Blimbing sebesar 172.333 jiwa. Sementara jumlah 

penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Klojen yaitu sebesar 105.907 jiwa. 

Berikut adalah demografis Kota Malang. 
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   Tabel 3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Malang Tahun 2014 

No Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

(Km) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

1 Kedungkandang 39,89 174477 4374 

2 Sukun 20,97 181513 8656 

3 Klojen 8,83 105907 11994 

4 Blimbing 17,77 172333 9698 

5 Lowokwaru 22,6 186013 8231 

Total 110,06 820243 8590 

Sumber : Kota Malang dalam Angka Tahun 2014 

Berdasarkan data di atas untuk tingkat kepadatan penduduk di Kota 

Malang, tingkat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Klojen dengan 

tingkat kepadatan mencapai 11.994 Jiwa/km2 dan kepadatan penduduk 

terendah berada di Kecamatan Kedungkandang yang mencapai 4374 jiwa/ 

km2 .   

 Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Malang Tahun  

2014 

No Kecamatan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 Kedungkandang 86849 87628 174477 

2 Sukun 90217 91296 181513 

3 Klojen 50451 55456 105907 

4 Blimbing 85420 86913 172333 

5 Lowokwaru 91616 94397 186013 

Total 404553 415690 820243 

Sumber : Kota Malang dalam Angka Tahun 2014 

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, jumlah penduduk di Kota Malang 

terbagi atas jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 404.553 jiwa 
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dan perempuan sebesar 415.690 jiwa. Berdasarkan pada data di atas jumlah 

penduduk berjenis kelamin perempuan mendominasi jumlah penduduk yang 

terdapat di Kota Malang. Kecamatan Lowokwaru menjadi kecamatan dengan 

jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan terbanyak, sedangkan 

Kecamatan Klojen merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk 

perempuan paling sedikit. 

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Malang  

Tahun 2014 

No 
Kelompok 

Umur 

Kecamatan 
Jumlah 

Kedungkandang Sukun Klojen Blimbing Lowokwaru 

1 0-4 14998 14425 6564 13685 11679 61351 

2 5-9 15523 14510 6763 13980 11636 62412 

3 10-14 14845 14202 6724 13439 11195 60405 

4 15-19 15096 15814 10895 14415 23080 79300 

5 20-24 15535 18361 13058 14756 36065 97775 

Sumber : Kota Malang dalam Angka Tahun 2014 

Berdasarkan data di atas jumlah kelompok umur dominan yaitu 

kelompok umur 20-24 tahun sejumlah 97.775 jiwa. Kelompok umur ini 

termasuk dalam golongan umur produktif. Mayoritas penduduk Kota Malang 

berumur 20 – 24 Tahun. Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit yaitu 

10 – 14 Tahun.  

e. Pendidikan 

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan, hal ini karena banyaknya 

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

sampai Pendidikan Tinggi dan jenis pendidikan non-formal seperti kursus 
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bahasa asing dan kursus komputer, baik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun swasta. Pada tingkat taman kanak-kanak (TK) terdapat 

333 unit sekolah. Pada tingkat sekolah dasar (SD/MI) jumlah sekolah yang 

ada sebanyak 318. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 3.5 Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Malang Tahun 2014 

No Kecamatan 
Fasilitas Pendidikan 

TK SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK 

1 Kedungkandang 57 77 27 10 8 

2 Sukun 68 70 18 7 10 

3 Klojen 70 47 30 22 11 

4 Blimbing 65 62 22 6 9 

5 Lowokwaru 73 62 26 14 13 

Jumlah 333 318 123 59 51 

Sumber : Kota Malang dalam Angka Tahun 2014 

Berdasarkan pada data di atas fasilitas pendidikan yang terdapat di Kota 

Malang sudah tersedia di seluruh Kecamatan yang ada. Pendidikan TK dan 

SD merupakan fasilitas pendidikan yang paling banyak di Kota Malang. 

Sedangkan untuk jumlah tenaga pengajar atau guru murid dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.6 Jumlah Murid dan Guru di Kota Malang Tahun 2014 

N

o 
Kecamatan 

TK SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK 

Mur

id 

Gu

ru 

Mur

id 

Gu

ru 

Mur

id 

Gu

ru 

Mur

id 

Gu

ru 

Mur

id 

Gu

ru 

1 

Kedungkan

dang 

363

1 

32

9 

187

56 

10

47 

688

6 

59

1 

224

7 

27

4 

624

9 

42

5 
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2 Sukun 

411

3 

36

8 

187

85 

10

27 

603

7 

44

2 749 

13

2 

572

9 

47

8 

3 Klojen 

396

4 

38

1 

147

57 

83

3 

130

58 

87

5 

105

63 

88

0 

786

9 

50

1 

4 Blimbing 

420

5 

38

2 

180

40 

10

16 

725

2 

49

7 587 

10

5 

353

9 

32

5 

5 

Lowokwar

u 

377

0 

38

7 

165

26 

98

0 

842

1 

64

8 

611

5 

52

5 

813

7 

57

2 

Jumlah 

196

83 

18

47 

868

64 

49

03 

416

54 

30

53 

202

61 

19

16 

315

23 

23

01 

 Sumber : Kota Malang dalam Angka Tahun 2014 

Berdasarkan pada data di atas jumlah murid dan guru terbanyak 

terdapat pada SD/MI dengan total 86864 murid dan 4903 guru. Sedangkan 

untuk jumlah murid dan guru paling sedikit terdapat pada TK dengan total  

19683 murid dan 1847 guru. 

f. Kondisi Agama 

Agama merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat 

yang mempercayai adanya dan keesaan tuhan. Agama yang diakui di 

Indonesia secara umum terbagi menjadi enam macam agama, terdiri dari 

Islam, Kristen protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan konghucu.  

Di kota Malang sendiri pemeluk agama dari keenam aliran tersebut 

mayoritas didominasi oleh pemeluk agama islama, seperti yang ditunjukkan 

pada table berikut ini.  
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Tabel 3.7. Jumlah penduduk dan Agama yang dianut di Kota Malang,  

2015 

Agama Penduduk tahun 2015 (jiwa) 

Islam 709.938 

Kristen Protestan 52.050 

Kristen Katolik 41.779 

Hindu 7.473 

Budha 7.156 

Lainnya 199 

Jumlah 818.595 

      Sumber: Kementerian Agama Kota Malang 2015 

 

  Tabel tersebut menunjukkan sebaran penduduk kota Malang 

menurut agama yang dianutnya. Sebagian besar penduduk Kota Malang 

beragama/berkeyakinan Islam yang juga mayoritas penduduk di Indonesia 

yang berjumlah 709.938 jiwa. Terbanyak kedua yaitu Kristen protestan dan 

berturut turut diikuti oleh agama Hindu, Budha, dan lainnya. 

g. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

  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. Hasil-hasil pembangunan yang sudah 

dicapai selama ini akan diuraikan dalam bidang-bidang sebagai berikut : 
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a) Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

 Pilar utama penopang Ekonomi Kota Malang adalah 

sektor/kategori perdagangan, Pendidikan. Oleh karenanya tentu 

fasilitas berupa sarana dan prasarana sektor ini perlu mendapat 

perhatian serius. Selain sebagai kota Pendidikan Kota Malang juga 

mempunyai sejumlah 28 pasar yang Sebagian besar masih 

merupakan pasar kelas I.  

 Kecamatan Klojen unggul dalam jumlah pasar yang dimiliki 

dengan 50 persen jumlah pasar. Termasuk jumlah usaha dan 

pedagang nya yang mengukuhkannya sebagai pusat ekonomi di 

Kota Malang. Salah satu Kegiatan lembaga Keuangan lainnya yang 

ada di Kota Malang adalah koperasi. Jumlah koperasi yang ada di 

Kota Malang sebanyak 775 unit dengan jumlah anggota koperasi 

adalah 94.665 orang. 

 Untuk mendukung keberlanjutan perekonomian masyarakat 

Kota Malang, maka bermunculan koperasi yang tersebar di lima 

kecamatan yang ada di Kota Malang. Dilihat dari Pasal 33 UUD 

1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-

faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakannya 

koperasi sebagai bangunan perusahaan yang sesuai dengan sistem 

ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi 

dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip 

keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam 
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lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi 

anggota koperasi. Jumlah koperasi yang ada di kota malang 

ditunjukkan sebagaimana table berikut. 

Tabel 3.8.  Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di  

Kota Malang 2015 

Kecamatan KU

D 

KP

RI 

KOPKA

R 

KS

U 

KS

P 

KOPW

AN 

Lainny

a 

Jumla

h 

Kedungkanda

ng 

1 14 4 6 5 13 63 101 

Sukun  13 9 53 6 11 16 102 

Klojen  36 41 80 17 14 44 215 

Blimbing 1 14 21 91 16 12 44 183 

Lowokwaru 2 16 12 56 7 14 74 174 

Kota Malang 4 93 87 286 51 64 241 775 
Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang 

 

  Keberadaan koperasi yang ada di Kota Malang 

 memungkinkan masyarakat terutama masyarakat kecil dan pelaku 

 usaha mikro mendapat dana talangan dari adanya koperasi tersebut. 

 Karena tidak dapat dapat dipungkiri bahwa ciri utama perekonomian 

 Indonesia bisa dilihat dari berkembang atau tidaknya system 

 koperasi yang ada. Dengan total 775 koperasi yang terdaftar di Dinas 

 Koperasi dan UKM kota Malang diharapkan masyarakat 

 memanfaatkan keberadaan koperasi ini sehingga keberlanjutan 

 perekonomian di Kota Malang dapat terus tumbuh dan berkembang. 

 

b) Seni Budaya dan Olahraga 

Kota Malang merupakan kota yang cukup mempunyai andil 

dalam pengembangan seni budaya dan olahraga di tingkat nasional. 

Dengan keberadaan beberapa jenis kesenian yang khas dari Kota 
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Malang baik berupa grup musik, tari-tarian, lagu dan kesenian khas 

daerah lainnya, maka hal ini menunjukkan tingkat apresiasi budaya 

oleh masyarakat Kota Malang juga cukup tinggi. 

Adapun dalam bidang olahraga, masyarakat Kota Malang 

menaruh apresiasi yang tinggi pada beberapa cabang olahraga. 

Bahkan terdapat satu cabang olahraga yang sangat besar gaungnya 

di kalangan masyarakat dari lapisan masyarakat bawah hingga 

masyarakat kelas atas. Hal ini kemungkinan mengikuti trend atau 

pola umum yang terjadi pada bagian wilayah yang lain, yaitu 

masyarakat Kota Malang menaruh dukungan dan harapan yang 

sangat besar pada cabang Sepak Bola dengan tim kesayangan 

mereka yaitu AREMA. 

Akan tetapi, perhatian dan pembinaan pemerintah Kota 

Malang terhadap bidang budaya dan olahraga ini memang masih 

perlu terus ditingkatkan, sehingga tidak terhenti atau bahkan 

mengalami kemunduran. Melalui dinas teknis yang membidangi, 

bimbingan dan perhatian tersebut dapat ditingkatkan porsinya agar 

dapat mendukung perkembangan masyarakat dan menyesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat disekitarnya. 

Kebutuhan terhadap fasilitas dan event seni budaya dan 

olahraga ini pada ujungnya akan menarik minat wisatawan baik 

wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara. Adanya 



78 
 

berbagai pertunjukan yang digelar dalam rangka peringatan budaya, 

festival maupun kegiatan pertandingan olahraga dipastikan akan 

menarik minat masyarakat secara umum untuk menyemarakkan 

kegiatan tersebut. Perhatian pemerintah dalam hal seni budaya dan 

olahraga ini pada masa mendatang diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan ekonomi, maupun meningkatkan kedamaian hati 

sehingga akan menciptakan kesejahteraan hidup. 

Tabel 3.9 Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kota Malang 

Tahun 2009 s.d 2013 

No  Capaian Pembangunan 2009 2010 2011 2012 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jumlah grup kesenian per 35 37 39 42 45 

  10.000 penduduk.           

2  Jumlah gedung kesenian per  1  1  1  2  2 

  10.000 penduduk.           

3  Jumlah klub olahraga per  138  140  141  142  145 

  10.000 penduduk.           

4  Jumlah gedung olahraga per  4  4  4  4  4 

  10.000 penduduk.           
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan Olahraga 

 

Tabel 3.10 Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Kota Malang per Kecamatan Tahun  

2013 

  Jumlah klub olahraga per Jumlah gedung olahraga per 

Kecamatan 

10.000 penduduk  10.000 penduduk 

  

Klub 

 

Gedung Olahraga      

  Jumlah  Per 10000 penduduk Jumlah Per 10000 Penduduk 

Blimbing  32  0,390128291  0 

Klojen  36  0,438894328 2 0,024383018 

Lowokwaru  30  0,365745273  0 

Sukun  36  0,438894328  0 

Kedungkandang 11  0,1341066 1 0,012191509 

Total  145  1,76776882 4 0,048766036 
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B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang 

1. Sejarah Singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Malang 

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan 

Kota Malang merupakan salah satu kantor yang memberikan pelayanan 

pada masyarakat di bidang pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang di pimpin oleh seorang 

kepala yang berkedaulatan. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang telah mengalami tiga kali perubahan 

nama pada tanggal 07-04-1950 dan beralamat di Jln. K.H. Agus Salim 

No.28, Malang, Namun dengan adanya desentralisasi dari pemerintah pusat 

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) berganti nama menjadi Dinas Pekerjaan 

Umum Daerah (DPUD) kota Praja Malang dan tidak lama kemudian 

berganti nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum Daerah (DPUD) Kota 

Madya Dati II Malang dan sempat berpindah lokasi di Jln. Bingkil No.1 

Malang. 

Dengan adanya otonomi daerah pada masa itu sehingga dari 

beberapa seketariat daerah, staf-staf ahli, Dinas-dinas, Badan-Badan, 

Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga tergabung dalam satu perangkat kerja 

yang dinamakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dinas Pekerjaan 

Umum Daerah (DPUD) Kota Madya Dati II Malang merubah nama lagi 

menjadi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) pada 

tahun 2006 terjadi pergantian nama menjadi Dinas Bina Marga tidak lama 
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kemudian 2 tahun sesudahnya sesuai dengan peraturan daerah (perda no 06 

tahun 2008) berganti nama lagi menjadi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 

Kota Malang dan pada tahun 2012 menjadi Dinas Pekerjaan Umum, 

Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang hingga sekarang. 

a) Visi dan Misi 

Visi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Malang, yaitu:  

“Terwujudnya Infrastruktur Kota Yang Berkualitas” 

Untuk dapat mewujudkan visi diatas maka selanjutnya Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang menjabarkan visi 

tersebut dalam misi yang menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas 

melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok 

dan Fungsi. Jadi misi memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai, dan menentukan jalan atau upaya-upaya yang akan ditempuh 

untuk mencapai visi. 

Adapun Misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Malang adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang memadai; 

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana 

Permukiman dan Fasilitas Umum; 

3. Terwujudnya Kesesuaian Penataan Ruang dan Bangunan. 
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b) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 

Pengawasan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota 

Malang nomor 48 tahun 2012 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan 

tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Pengawasan 

Bangunan adalah sebagai berikut : 

“Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan 

Bangunan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan.” 

Adapun fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 

Pengawasan Bangunan Kota Malang yaitu: 

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan

umum, perumahan dan pengawasan bangunan;

2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang

pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan;

3. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan/pengelolaan,

pengawasan dan pengendalian sumber daya air;

4. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pembangunan

dan pengusahaan serta pengawasan jalan kota;

5. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pembangunan

dan pengawasan drainase;
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6. pelaksanaan pengawasan bangunan meliputi perumahan dan 

permukiman, industri, perdagangan dan jasa; 

7. pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang 

daerah sesuai dengan RTRW, RDTRK dan peraturan zonasi 

lainnya; 

8. penyusunan peraturan zonasi; 

9. pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan kawasan; 

10. pemberian pertimbangan teknis pembangunan aset tetap 

berwujud berupa gedung dan bangunan yang akan digunakan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat 

Daerah; 

11. pelaksanaan fasilitasi pembangunan aset tetap berwujud berupa 

gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 

12. pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun 

milik (rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, prasarana, 

sarana, utilitas dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan; 

13. pembinaan usaha jasa konstruksi di daerah; 

14. pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang pekerjaan 

umum, perumahan dan pengawasan bangunan; 

15. pemberian dan pencabutan perizinan di bidang pekerjaan umum, 

perumahan dan pengawasan bangunan yang menjadi 

kewenangannya; 
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16. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang 

pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

17. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap 

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsi; 

18. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. 

19. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya; 

20. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; 

21. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 

22. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah 

tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 

23. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

24. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan 

Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 

25. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara 

periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 

26. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum, 

perumahan dan pengawasan bangunan; 
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27. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya 

terkait layanan publik secara berkala melalui website 

Pemerintah Daerah; 

28. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 

29. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 

30. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; dan 

31. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas pokoknya. 
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c) Struktur Organisasi  
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