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BAB III

DESKRIPTIF WILAYAH

A. Kondisi Kota Malang

a. Kondisi Geografis

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter

diatas permukaan air laut, merupakan 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° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan

batas wilayah sebagai berikut :

• Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten

Malang

• Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten

Malang

• Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten

Malang

• Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

• Gunung Arjuno di sebelah Utara

• Gunung Semeru di sebelah Timur

• Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat

• Gunung Kelud di sebelah Selatan
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Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu

udara berkisar antara 22,7°C - 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai

32,7°C dan suhu minimum 18,4°C . Rata kelembaban udara berkisar 79% -

86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%.

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 Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada

bulan Juni dan September Curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin

maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

• Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas,cocok untuk

industri .

• Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian

• Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang kurang

subur

• Bagian barat merupakan dataran tinggi yangf amat luas menjadi daerah

pendidikan

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain :

• Alluvial kelabu kehitaman dengan luas 6,930,267 Ha.

• Mediteran coklat dengan luas 1.225.160 Ha.

• Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat dengan luas 1.942.160 Ha.

• Asosiasi andosol coklat dan grey humus dengan luas 1.765,160 Ha



36

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu

mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki

sifat peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru

dengan relatif kemiringan sekitar 15 %.

b. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Malang 768.000 (data sensus statistik 2008),

dengan tingkat pertumbuhan 3,9 % per tahun. Sebagian besar adalah suku

jawa, , dengan tingkat pertumbuhan 3,9 % per tahun. Sebagian besar adalah

suku jawa, serta sejumlah suku-suku minoritas seperti Madura, Arab, dan

Tionghoa. Agama mayoritas adalah Islam, diikuti dengan Protestan,

Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Bangunan tempat ibadah banyak

yang telah berdiri semenjak jaman colonial antara lain Mesjid Jami (Mesjid

Agung), Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Ijen. Serta Klenteng di kota lama

Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya

Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal diseluruh nusantara.

Bahasa Jawa dengan dialek jawa timuran adalah bahasa sehari-hari

masyarakat Malang. Kalangan minoritas suku Madura menuturkan bahasa

Madura. Malang dikenal memiliki dialek khas yang disebut boso walikan,

yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, misalnya Malang menjadi

Ngalam, bakso menjadi oskab dan lain sebagainya. Gaya masyarakat Malang

terkenal ogaliter dan blak-blakan yang menunjukkan sikap masyarakatnya

yang tegas, luges dan tidak mengenal basa-basi.
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B. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang

Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dimana pada pasal 2 disebutkan bahwa

dengan Peraturan Daerah tersebut dibentuk 16 (enam belas) Dinas termasuk di

dalamnya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki tugas

pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian

dan perdagangan. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah

tersebut, maka dipandang perlu untuk penetapan peraturan Walikota yang

tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang

Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan.

Adapun kedudukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan

pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dengan

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

C. Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

1. Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

Visi : untuk Terwujudnya Industri Dan Perdagangan Sebagai Sektor

Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, Mendorong Tumbuh

Suburnya Ekonomi Yang Berciri Kerakyatan Sebagai Pencipta Kemakmuran



38

Rakyat Yang Berkeadilan dan terwujudnya Industri Dan Perdagangan

Sebagai Sektor Penggerak Ekonomi Kerakyatan dan Tumbuhnya Daya Saing

Ekonomi Yang Berkeadilan.

Misi :

a. Meningkatkan pelayanan publik melalui pembuatan regulasi dalam rangka

perlindungan.

b. Pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha mendorong peningkatan nilai

tambah industri dengan fasilitasi penguasaan teknologi industri dalam

rangka menngkatkan peran dan kontribusi IKM terhadap PDRB

mendorong peningkatan nilai tambah industri dengan fasilitasi penguasaan

teknologi industri.

c. Peningkatan industri jasa pendukung dan penguatan struktur indsutri

dalam rangka meningkatkan peran dan  kontribusi sektor industri terhadap

PDRB

d. Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan dan Ekonomi Kreatif melalui

Fasilitasi Promosi dan Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan

e. Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok dan Penguatan Jaringan Distribusi

f. Meningkatkan Perlindungan Konsumen

g. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pengembangan tata Kelola Dinas

perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

2. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang :

a. Dra. Tri Widyani P., M.Si Kepala Dinas

b. Ummy Kulsum SH, MM Sekretaris Dinas

c. Dra. Eko Diah Sabarini Sub Bagian Sungram
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d. Anita Farida S, SE.,MM Sub Bagian Keuangan

e. Setyo Agung Widodo, BE Sub Bagian Umum

f. Iwan Siswanto, SH., M.Hum Bidang Perindustrian Agro dan Kimia

g. Noegroho Dwipoetranto,SH Seksi Pembinaan & Pengembangan Industri

Makanan Minuman Dan Tembakau

h. Suswati, S.Sos Seksi Pembinaan & Pengembangan Industri Hasil

Pertanian dan Kehutanan

i. Drs. R. Nugroho Nanang Jatmiko, M.Si Seksi Pembinaan &

Pengembangan Industri Kimia

j.  M. Sailendra, ST, MM Bidang Perindustrian ILMETA dan IATT

k. Drs. Agung Hariadi Seksi Pembinaan & Pengembangan Industri Logam

dan Mesin

l. Makmur Hadik, SE Seksi Pembinaan & Pengembangan Industri Tekstil

dan Aneka

m. Drs. Agus Purnomo Ali, MM Seksi Pembinaan & Pengembangan Industri

Elektronika dan IATT (Industri Alat Transportasi dan Telematika)

n. Dra. Yenny Mariati, Msi Bidang Perdagangan

o. Dra. Lies Krisnani Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Usaha

p. Tri Rudy Irawanto, SE, MM Seksi Promosi

q. Ir. Asih Siswanti Seksi Distribusi dan Expor-Impor

r. Ir. Agus Pratoyo, MT Bidang Perlindungan Konsumen

s. Ir. Titik Mujiati Seksi Pemberdayaan Konsumen

t. Edi Winarno, SH Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

u. Luh Putu Eka Wilantari, SH, M.Hum Seksi Kemetrologian
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3. Tugas pokok dan Fungsi dinas perindustrian dan perdagangan kota Malang

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang merupakan

pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah. Adapun uraian tugas pokok dari masing-masing unsur dalam

organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dapat diuraikan sebagai berikut

; Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di

bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

tugas dan fungsinya. Sekretariat, melaksanakan tugas pokok pengelolaan

administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan,

ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan,

kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Bidang Perindustrian Agro dan

Kimia, melaksanakan tugas pokok pembinaan, pengembangan dan pemantauan

bidang perindustrian Agro dan Kimia. Bidang Perindustrian Industri Logam,

Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat

Transportasi dan Telematika (IATT) mempunyai tugas pokok pembinaan,

pengembangan dan pemantauan bidang perindustrian Industri Logam, Mesin,

Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan

Telematika (IATT) Bidang Perdagangan, melaksanakan tugas pokok

pembinaan, pengembangan, dan pengawasan usaha perdagangan. Bidang
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Perlindungan Konsumen melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan upaya

perlindungan konsumen. Fungsi Sekretariat mempunyai fungsi : penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA); penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

penyusunan Penetapan Kinerja (PK); pelaksanaan dan pembinaan

ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; pengelolaan urusan kehumasan,

keprotokolan dan kepustakaan; pelaksanaan urusan rumah tangga; pelaksanaan

administrasi dan pembinaan kepegawaian pelaksanaan pembelian/pengadaan

atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan pemeliharaan barang

milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi; pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; pengelolaan

anggaran; pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; penyusunan dan

pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan

Prosedur (SOP); pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); pelaksanaan

pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan

pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk

memperbaiki kualitas layanan; penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Perangkat Daerah; pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perindustrian

dan perdagangan; penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya
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terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

pokoknya.

Bidang Perindustrian Agro dan Kimia mempunyai fungsi : perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perindustrian Agro dan Kimia;

pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis Bidang

Perindustrian Agro dan Kimia; Penyusunan program dan rencana kegiatan di

Bidang Perindustrian Agro dan Kimia. Pelaksanaan Penyusunan rumusan teknis

pembinaan,penyiapan perijinan dan Pedoman kegiatan usaha di bidang

perindustrian Agro dan Kimia. Pelaksanaan Penyiapan bimbingan teknis

pembinaan dan pengembangan Sarana,Usaha dan Produksi di bidang

Perindustrian Agro dan Kimia. Penyusunan potensi/ profil di bidang

Perindustrian Agro dan Kimia. Pelaksanaan Pembinaan Standardisasi dan

Design Produk Industri. pemantauan industri dan produk tertentu yang berkaitan

dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan dan moral; pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Perindustrian Agro dan Kimia;

pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama usaha dengan

asosiasi dunia usaha di bidang Perindustrian Agro dan Kimia pelaksanaan

dokumentasi data perindustrian dalam bentuk multimedia; ; pelaksanaan

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha Industri Agro dan

Kimia; penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil

Pemeriksaan; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); pelaksanaan Standar
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Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal (SPM); pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas pokoknya.

Bidang industri logam, mesin, elektro, tekstil dan aneka dan iatt mempunyai

fungsi: Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Industri Logam,

Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat

Transportasi dan Telematika (IATT); Pengumpulan dan pengolahan data dalam

rangka perencanaan teknis Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil

dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT);

Penyusunan program dan rencana kegiatan di Bidang Industri Logam, Mesin,

Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan

Telematika (IATT). Pelaksanaan Penyusunan rumusan teknis pembinaan,

penyiapan perijinan dan Pedoman kegiatan usaha di bidang Industri Logam,

Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat

Transportasi dan Telematika (IATT). Pelaksanaan Penyiapan bimbingan teknis

pembinaan dan pengembangan Sarana,Usaha dan Produksi di bidang Industri

Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat

Transportasi dan Telematika (IATT). Penyusunan potensi/ profil di bidang

Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri

Alat Transportasi dan Telematika (IATT). Pelaksanaan Pembinaan Standardisasi

dan Design Produk Industri. Pemantauan industri dan produk tertentu yang

berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan dan moral;
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Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Industri Logam,

Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat

Transportasi dan Telematika (IATT); Pelaksanaan analisis iklim usaha dan

peningkatan kerjasama usaha dengan asosiasi dunia usaha di bidang Industri

Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat

Transportasi dan Telematika (IATT); Pelaksanaan dokumentasi data

perindustrian dalam bentuk multimedia; Pelaksanaan peningkatan Sumber Daya

Manusia (SDM) bagi wirausaha Industri Industri Logam, Mesin, Elektronika,

Tekstil dan Aneka (ILMETA), dan Industri Alat Transportasi dan Telematika

(IATT); Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil

Pemeriksaan; Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); Pelaksanaan Standar

Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); Pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal (SPM); Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas pokoknya. Bidang Perdagangan mempunyai fungsi : perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perdagangan; pengumpulan dan

pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pembinaan, pengembangan

dan pengawasan usaha bidang perdagangan; penyusunan perencanaan dan

pelaksanaan program di bidang perdagangan; penyusunan petunjuk teknis dan

pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan dalam dan luar negeri;

pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan, pengembangan dan pengawasan

usaha perdagangan dalam dan luar negeri; pelaksanaan pemungutan retribusi
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perdagangan; pemrosesan rekomendasi perijinan di bidang usaha perdagangan;

pelaksanaan pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perdagangan;

pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan;

pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan kegiatan ekspor dan impor;

pemrosesan penerbitan dokumen penyerta barang ekspor; penyediaan informasi

pasar dari aspek harga dan non harga; pelaksanaan kegiatan promosi produk

unggulan melalui berbagai sarana; pelaksanaan identifikasi potensi perindustrian

dan perdagangan sebagai bahan promosi, kerjasama dan pameran dagang

pelaksanaan analisa iklim usaha/kajian, koordinasi dan peningkatan kerja sama

dengan asosiasi dunia usaha di bidang perdagangan; penyusunan profil/potensi

sektor perdagangan; pelaksanaan kajian/analisis sektor perdagangan;

pelaksanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi wirausaha;

penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil

Pemeriksaan; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); pelaksanaan Standar

Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimal (SPM); pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas pokoknya.

Bidang Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi : perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis Bidang perlindungan konsumen; pengumpulan

dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perlindungan konsumen;

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perlindungan

konsumen; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakkan
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hukumnya; pemberian fasilitasi dan pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang;

pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap kebenaran Ukuran, Takaran,

Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP); pemberian fasilitasi dan pelaksanaan

pelayanan tera dan tera ulang pelaksanaan pelayanan kegiatan kemetrologian

(penyuluhan, sosialisasi, tera, tera ulang UTTP dan BDKT); pelaksanaan pos

ukur ulang dalam (POSKUR) dan pasar tertib ukur peningkatan sumber daya

manusia di bidang perlindungan konsumen peningkatan sumber daya manusia

kemetrologian (penera ahli, penera trampil, pengamat tera, pranata laboratorium

dan PPNS Metrologi Legal) pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan

informasi sistim perlindungan konsumen; pelayanan dan penanganan pengaduan

konsumen Pelaksanaan fasilitasi dan operasional Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK) pelaksanaan pendaftaran produk barang dan jasa dalam

rangka perlindungan konsumen; pelaksanaan dokumentasi data perlindungan

konsumen dalam bentuk multimedia; penyiapan bahan dalam rangka

pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; pelaksanaan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

(DPPA); pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional

dan Prosedur (SOP); Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); pengevaluasian dan pelaporan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.




