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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Kota Malang

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah 

Surabaya dan terletak ±90 km dari Surabaya. Kota Malang berdiri sejak 

tanggal 1 April  1914. Luas wilayah Kota Malang ± 110,06 km2 dengan 

ketinggian 440-667m diatas permukaan laut. Kota Malang dikelilingi oleh 

3 sungai besar, yaitu Sungai Brantas, Sungai Amprong dan Sungai Bango. 

Kota Malang juga dikelilingi oleh 4 gunung. Di utara terdapat Gunung 

Arjuno, di timur terdapat Gunung Semeru, di selatan terdapat Gunung 

Kelud dan di barat terdapat Gunung Kawi dan Gunung Panderman. 

Secara administratif, wilayah Kota Malang terbagi atas 5 kecamatan 

yaitu Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing, 

Kecamatan Klojen dan Kecamatan Kedungkandang. Sebagai kota besar, 

Malang tidak lepas dari  permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin 

buruk kualitasnya. Kota yang  pernah dianggap mempunyai tata kota yang 

terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda  ini, kini banyak dikeluhkan 

warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas,  suhu udara yang 

mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi  pedagang kaki 

lima yang memenuhi jalan-jalan protokol. 
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B. Kondisi Geografis 

Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara 07°46'48" - 

08°46'42" Lintang  Selatan dan 112°31'42" - 112°48'48" Bujur Timur, 

dengan luas wilayah 110,06 km2 dengan  batas  wilayah  sebagai berikut : 

 Sebelah Utara : Kec. Singosari dan  Kec. Karangploso Kab. Malang 

 Sebelah  Timur: Kec. Pakis  dan  Kec. Tumpang Kab Malang 

 Sebelah  Selatan:  Kec. Tajinan  dan Kec. Pakisaji Kab. Malang 

 Sebelah  Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab Malang. 

Gambar 1. Peta Administratif Kota Malang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang 
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Tabel 2. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Malang 2015 

 

Kecamatan Luas (Km) Persentase (%) 

Kedungkandang 39,89 Km 36,24 

Sukun 20,97 Km 19,05 

Klojen 8,83 Km 8,02 

Blimbing 17,77 Km 16,15 

Lowokwaru 22,60 Km 20,53 

Kota Malang 110,06 Km 100,00 

Sumber:  Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang tahun 2015 

Dari tabel diatas menunjukkan sebaran luas wilayah per kecamatan 

yang ada di Kota Malang. Kedungkandang merupakan kecamatan dengan 

wialayah terluas sedangkan kecamatan Klojen mempunyai luas wilayah 

yang terkecil dibandingkan dengan 4 kecamatan lainnya. 

Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2014 tercatat rata-rata suhu 

udara berkisar antara  22,0◦C sampai 24,8◦C. Sedangkan suhu maksimum 

mencapai 31,4◦C dan suhu minimum 17,2◦C. Rata-rata Kelembaban udara 

berkisar 66%-83%, dengan kelembaban maksimum 98% dan minimum 

mencapai 19%. Seperti  umumnya  daerah lain di Indonesia, Kota Malang 

mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau.  

Dengan rata-rata suhu berkisar dibawah 30◦C, Kota Malang sejatinya 

merupakan kota terbesar penyumbang subsektor hasil pertanian. Akan tetapi 

Kota Malang lebih memprioritaskan pembangunan di sektor Riil terutama 

disektor industri, perdagangan dan jasa-jasa, sedangkan sektor pertanian 

cenderung tergeser oleh sektor-sektor tersebut 
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Tabel 3.  Luas Lahan Pemukiman Kota Malang 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dengan data yang ada dalam Perda Kota Malang 

tentang rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman 

Kota Malang tahun 2014 terdapat 255,384 jumlah keseluruhan pemukiman 

yang ada di Kota Malang berdasarkan perkecamatan.  

 

C. Kondisi Demografis 

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 pria sebesar 404.553 jiwa dan 

wanita sebesar 415.690 jiwa.  

Persebaran penduduk pada tiap wilayah Kecamatan di Kota Malang 

dapat diketahui bahwa Kecamatan Lowokwaru memiliki kontribusi terbesar 

yaitu 186.013 jiwa, kemudian disusul oleh Kecamatan Sukun sebesar 
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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. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini yang menjelaskan 

terkait demografis Kota Malang. 

Tabel 4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Malang  Tahun 2014 

 

No Kecamatan 
Luas 

Wilayah 

(Km) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

1 Kedungkandang 39,89 174,477 4,374 

2 Sukun 20,97 181,513 8,656 

3 Klojen 8,83 105,907 1,1994 

4 Blimbing 17,77 172,333 9,698 

5 Lowokwaru 22,6 186,013 8,231 

Total 110,06 820,243 8,590 

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.   

Jika dilihat dari jenis kelaminnya, jumlah penduduk di Kota Malang 

terbagi atas jumlah penduduk berjenis kelamin bahwa jumlah laki-laki 

sebesar 404.553 jiwa sedangkan untuk wanita 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 
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perempuan terbanyak, sedangkan Kecamatan Klojen merupakan Kecamatan 

dengan jumlah penduduk perempuan paling sedikit. 

D. Kondisi Sosial  

Kondisi social merupakan gambaran yang menjabarkan Kota Malang 

sebagai kota yang terbesar kedua dari Surabaya didaerah provinsi Jawa 

Timur, Kota Malang dikenal sebagai Kota Pelajar atau Kota Pendidikan, hal 

ini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang ada di Kota Malang terdapat 

berbagai fasilitas-fasilitas yang tersedia baik dari pemdidikan tingkat bawah 

TK, SD sampai dengan Pendidikan Perguruan Tinngi dan jenis pendidikan 

nonformal lainnya seperti Bahasa asing, kursus computer dan lain-lain.  

Tersebarnya banyak sekolah baik formal maupun non formal 

diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ada 

di Kota Malang sehingga kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. 

Salah satu indikator penting dalam indeks pembangunan manusia adalah 

berkurangnya kesenjangan sosial dalam sebuah interaksi masyarakat. 

Kesenjangan kesenjangan sosial tersebut bisa disebakan oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah. 

Secara umum kemiskinan yang ada di Kota Malang menurun dari tahun ke 

tahun seperti pada table berikut. 

Tabel 7. Penduduk Miskin Kota Malang 2011 sampai 2014 

Tahun Garis Kemiskinan 

(Rupiah) Penduduk Miskin 

  Jumlah Jiwa  

Total 

Persentase 

2011 302.103 45.439 5,50 
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2012 330.765 43.500 5,21 

2013 362.162 41.000 4,87 

2014 381.400 40.600 4,80 

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2015 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Kota 

Malang tahun ke tahun semakin menurun, hal ini juga berdampak pada 

indeks pembangunan manusia yang semakin meningkat. 

E. Kondisi Pemerintahan 

Kota  Malang terdiri dari 5 lima kecamatan yang ada dan terbagi 

dalam 57 Kelurahan di Kota Malang. Sehingga berdasarkan klasifikasi dari 

kemampuan kelurahan dalam membangun wilayahnya tercatat seluruh 

kelurahan masuk dalam kelurahan swasembada, hal ini dapat diartikan 

nahwa seluruh kelirahan yang ada dapat membuktikan kemampuan dalam 

menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, melalui 

penyelenggaraan pemerintah, aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan 

abdi masyarakat mempunyai peran yang penting menyelenggarakan 

berbagai tugas baik itu tugas umum pemerintah, dan tugas pembangunan 

maupun tugas dalam pelayanan kepada masyarakat (Pelayanan Publik).  

Berdasarkan data yang terdapat di BPD Kota Malang tercatat bahwa 

9.657 Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah Pemerintah Kota Malang 

Pelayanan kepada masyarakat yang adapat diberikan oleh aparatur 

pemerintah antara lain penerbitan akte kelahiran, kematian, perkawinan, 

perceraaian dan pengangkatan anak. Selain itu juga diterbitkan berbagai 
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sertifikat atas tanah. Pemerintah Kota Malang selalu berusaha meningkatkan 

kemampuan aparaturnya baik melalui pendidikan formal dan informal. 

F. Gambaran  Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disusul 

dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 tentang uraian  

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah.  

Visi-Misi BPBD Kota Malang Tahun 2015-2018  

1. Visi BPBD Kota Malang yaitu :  “Terwujudnya Kota Malang Yang 

Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Menghadapi Bencana” 

2. Misi BPBD Kota Malang yaitu: 

a) Melindungi masyarakat Kota Malang dari resiko bencana melalui 

mitigasi bencana 

b) Mengembangakan management kebencanaan yang terencana, terpadu 

dan terkordinir untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah 

dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 

c) Menjamin kualitas hidup masyarakat dengan program rehabilitasi dan 

rekontruksi bencana yang adil, terukur, dan akuntabel. 
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3. Tugas dan Fungsi BPBD Kota Malang 

Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai tugas : 

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana dan ,encakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehabilitasi, rekontruksi secara adil dan setara; 

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

c. Menyusun, menetapkan, dan mengimformasikan peta rawan bencana  

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana 

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan saat dalam 

kondisi darurat bencana. 

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang 

g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

h. Pelaksanaan tugas pemerintah umum lainnya yang diberika oleh 

walikota, sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan  

Dalam menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud di atas Fungsi 

BPBD Kota Malang mempunyai fungsi: 
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a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak  cepat dan tepat, efektif dan 

efisien. 

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana 

secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 

c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan di 

bidang penanggulangan bencana. 

d. pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam 

penanggulangan bencana. 

e. pengkajian, komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan 

dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana 

f. pelaksanaan pencarian dan penyelamatan korban bencana 

g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam 

rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 

h. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen 

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 

i. pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) 

j. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) 

k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
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l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya 

G. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan 

Pengawasan Bangunan Kota (DPUPPB) 

 Dalam hal ini DPUPPB merupakan dinas yang berada dibawah 

naungan Kemenpupera RI yang betindak sebagai instansi yang mengatasi 

berbagai permasalahan sosial seperti pekerjaan umum dan lain sebagainya. 

Disamping itu pula adapun visi dan misi DPUPPB yakni : 

1. Visi DPUPPB :Terwujudnya Infrastruktur Kota Yang Berkualitas 

2. Misi DPUPPB : 

a. Terwujudnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang memadai 

b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas sarana dan Prasarana 

Permukiman dan Fasilitas Umum 

c. Terwujudnya Kesesuaian Penataan Ruang dan Bangunan. 

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 : 
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1. Tugas Pokok  

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan 

melaksanakan tugas poko penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan 

pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan 

bangunan. 

2. Fungsi :  

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pekerjaan 

umum, perumahan dan pengawasan bangunan. 

2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang 

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 

6) Pelaksanaan pengawasan bangunan meliputi perumahan dan 

permukiman, industry, 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  
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10) Pemberian pertimbangan teknis pembangunan asset tetap berwujud 

berupa gedung dan bangunan yang akan digunakan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah 

11) Pelaksanaan fasilitas pembangunan asset 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 kontruksi didaerah 

14) Pemberian pertimbangan teknis perizinan dibidang pekerjaan 

umum, perumahan dan pengawasan bangunan 

15) Pemberian dan pencabutan perizinan dibidang pekerjaan umum, 

perumahan dan pengawasan bangunan yang menjadi 

kewenangannya 

16) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang 

pekerjaan umum, perumahan dan pengawasan bangunan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

17) Pelaksanaan pembeli/pengadaan atau pembangunan asset 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 
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19) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang 

bnerada dalam penguasaannya 

20) Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah 

21) Pelaksanaan pemungutan penerimaan buku 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 Masyrakat (IKM) 

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara 

periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan 

26) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umu, 

perumahan dan pengawasan bangunan 

27) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan public 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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H. Gambaran Umum Satpol-PP  

Visi :   satuan polisi pamong praja yang profesional dan berintegritas 

Misi : meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota,  

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan meningkatkan 

perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan 

Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, serta 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat. 

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, 

Satpol PP melaksanakan tugas lainnya yang meliputi : 

a. mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan 

penyebarluasan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota 

b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very 

Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara 

c. pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan 

umum dan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota 

e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian 

daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal 
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f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh 

Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai Fungsi yakni :  

a) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda, 

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat 

b) penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 

penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat 

c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan 

Keputusan Walikota serta penyeleggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan / atau 

Aparatur lainnya 

d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan 

Walikota 

e) pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah 

f) pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang 

penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 
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perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

g) pelaksanaan pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan 

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

h) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas poko dan fungsi 

i) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya 

j) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah 

tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan 

k) Pelaksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

l) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan 

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 

m) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/ 

atauu pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic 

yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan 

n) Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang penegakan Perda, 

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan keten teraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat 

o) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan public secara berkala melalui website Pemerintah daerah  
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p) Penyelenggaraan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dan jabatan 

fungsional  

q) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dang fungsi  

r) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas 

pokoknya. 

I. Gambaran Umum Dinas Sosial  

Dinas Sosial melaksanakan tugas pokok penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah dibidang social yakni  

1. Perumusan dan Pelksanaa kebijakan teknis dibidang sosial 

2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang sosial 

3. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi, dan kerjasama di 

bidang sosial 

4. Pelaksanaan pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandangan masalah 

kesejahteraan social (PMKS) lainnya 

5. pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 

6. Pelaksanaan pembinaan anak terlantar, para penyangan cacat, panti 

asuhan/pantai jompo, eks penyandang penyakit social, eks narapidana, 

pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba dan penyakit social lainnya 

7. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan bagi gelandangan, pengemis, 

pemulung, anak jalanan, psikotik 

8. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social 

9. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna, Karanag 

Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial 
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kecamatan (TKSK), Wahanan kesejahteraan social berbaris 

masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 

(WPKS), Organisasi Sosial (Orsos), Lembaga Konsultasi 

Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia Usaha yang Melakukan Usaha 

Kesejahteraan Sosial, Keluarga Poiner dan Taruna Siaga Bencana 

(TAGANA) 

10. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan Loka Bina Karya (LBK) 

Pandawangi, Barak Sukun, Taman Makam Pahlawan, Makam 

Pahlawan Ttip dan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS) 

11. Pemberian rekomendasi klien kepantai Sosial Bina Remaja (PSBR) 

Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Pantai Sosial (PS), Panti Sosial 

Asuhan Anakn (PSAA), Panti jompo dan Panti Balita  

12. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah 

(UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) 

13. Pelaksanaan kegiatan penanganan pengungsian akibat korban bencana 

14. Pemberian pertimbangan teknis perizinan dibidang social 

15. Pemberian dan pencabutan perizinan dibidang social yang menjadi 

kewenangannya 

16. Pelaksanaan penyidikan tindak pidanan  pelanggaran dibidang social 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  

17. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap 

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas 

pokok dan fungsi 
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18. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas dan pokok dan fungsi 

19. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya 

20. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak 

21. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah 

tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kepustakaan dan kearsipan 

22. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

23. Penyusunan dan pelaksanaan Standar pelayanan Publik (SPP) dan 

Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 

24. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara 

periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan  

25. Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang social 

26. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan public secara berkala melalui Website Pemerintah Daerah 

27. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional  

28. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsionanl 

29. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.  
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J. Gambaran Umum Kelurahan Tanjungrejo  

Visi : Terwujudnya Pelayanan Masyarakat Melalui pelayanan publik 

yang Prima. 

Misi : Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan 

dan akuntabel dan Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang 

berbasis partisipasi masyarakat dan berwawasan lingkungan. 

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan di Kelurahan 

Tanjungrejo, didasarkan pada landasan hukum yaitu :  

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2008 tentang 

Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan :  

1. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah 

dalam wilayah kecamatan 

2. Kelurahan sebagaimana dimaksu pada ayat (1), dipimpin oleh Lurah 

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota 

melalui Camat Pasal 3 (1) Lurah melaksanakan tugas pokok 

penyelenggaraan utusan pemerintah, pembangunan dan 

kemasyarakatan. 

3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah 

melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2), kelurahan tugas pokok senagaimana dimkasud 

pada ayat (1) dan ayat (2), kelurahan mempunyai fungsi : 
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Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) dan 

Rencana Kerja (Rebja), pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, 

penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

pengkoordinasian kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat, 

pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum, pemeliharaan saran dan prasarana pelayanan umum, 

pembinaan lembaga kemasyarakatan, pelaksanaan penerapan dan 

penegakan peraturan perundang-perundangan diKelurahan, 

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyusunan dan 

pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), pelaksanaan fasilitasi 

pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau 

pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan, pengelolaan 

pengaduan masyarakat.  

Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, ke[pegawaian, rumah 

tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan, 

penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkai 

layanan public secara berkala melalui websiteI Pemerintah Daerah, 

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas poko dan fungsi dan 

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan 

fungsinya.  

 


