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BAB III 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1.  Gambaran Obyek Penelitian Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur 

terletak di wilayah selatan Jawa Timur dan memiliki wilayah pantai dan laut. 

Kabupaten Malang di utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, di timur 

berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, di selatan berbatasan dengan laut 

dan di Barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Secara geografis, 

Kabupaten Malang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 

antara 3-6 meter dpl tapi ada beberapa daerah yang tingginya 25-50 meter 

dpl. Luas wilayah Kabupaten Malang mencapai 326,36 km2 yang dibagi 

menjadi 34 Kecamatan dan 378 Desa. 

Selain menjadi salah satu wilayah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten 

Malang juga dikenal dengan wilayah Perdagangan dan  pertanian  Penduduk 

di kabupaten Malang sangat majemuk, ada berbagai suku dan agama yang 

hidup dengan damai diantaranya adalah suku jawa, suku sunda, suku madura, 

dan lainnya. Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Malang dikepalai 

oleh Bupati yang juga membawahi koordinasi atas wilayah administrasi 

Kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan ada 33 kecamatan 

terdiri dari 378 Desa Kawasan terbangun diwilayah Kabupaten Malang, 

meliputi hampir 2/3 dari seluruh luas wilayah. Secara relatif, konsentrasi 
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perkembangan fisik kota membujur dari kawasan utara hingga selatan kota, 

pada saat ini cenderung bergeser ke kawasan barat dan kawasan timur kota 

akibat sudah terbangunnya lahan di kawasan utara, tengah dan selatan. Secara 

umum perkembangan fisik kota tersebut didominasi oleh pembangunan 

kawasan pertanian dan pegunungan. Adapun peta Kabupaten Malang dapat 

disajikan pada gambar 4.1. 

Gambar 4.1 

Peta Kabupaten Malang 

 

 

Areal sawah dan tegalan terdapat. Areal Pertanian berada 

dikawasan selatan dan utara. Sementara pemanfaatan ruang wilayah pesisir, 

meliputi daerah pertanian dan kawasan hutan rakyat secara demografis 
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wilayah Kabupaten Malang memiliki penduduk hingga akhir tahun 2009 

sebanyak 2.938.225 jiwa dengan komposisi 50,20% laki-laki dan 49,80% 

peremuan. Komposisi penduduk Kabupaten Malang berdasarkan kelompok 

umur/struktur usia pada tahun 2009 menunjukkan, bahwa proporsi terbanyak 

adalah pada kelompok usia 35 – 40 tahun (283.822 jiwa), selanjutnya adalah 

pada kelompok usia 30 – 35 tahun (283.365 jiwa) dan 25 – 30 tahun (279.688 

jiwa). 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

       Pengelolaan Keuangan dan Pemungutan Pajak Yang Profesional, 

Transparan dan Akuntabel Adapun maksud dari Visi tersebut tercermin dari 

3 kata kunci yaitu: Profesional yang berarti selalu mengembangkan 

(mengupdate) diri secara cepat terhadap perkembangan dan perubahan yang 

ada sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan di bidang 

pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. Transparan sebagai satuan 

kerja Pengelola Keuangan Daerah yang menghasilkan informasi Keuangan 

Daerah harus mampu menyajikan dan menyediakan informasi yang terbuka 

serta mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak sesuai peraturan 

perundangan.  Akuntabel yang berarti pengelolaan keuangan daerah yang 

tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat 

dipertanggungjawabkan. Visi tersebut sejalan dengan visi kota yang telah 

ditetapkan di Rancangan Awal RPJM yaitu "MADEP MANTEP". Adanya 
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unsur kecerdasan dalam visi kabupaten akan selalu berdampak pada sikap 

yang profesional.  

b. Misi 

       Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Yang Efektif dan Efisien. Arti dan makna misi Dinas Pendapatan 

dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Malang sebagaimana tersebut diatas 

adalah: Efisien yang dimaksud adalah bahwa dalam menyusun, 

melaksanakan, mempertanggungjawabkan keuangan daerah sesuai dengan 

yang ada di peraturan dan penjabaran APBD, Dinas Pendapatan dan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Malang menggunakan sistem dan 

prosedur dalam pengelolaannya. Efektif yang dimaksud adalah dalam 

menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah, 

penggunaan APBD di sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 

3.  Gambaran Umum Wisata Selorejo 

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Perizinan Usaha Pariwisata, menyatakan bahwa kepariwisataan 

diselenggarakan melalui pemeliharaan kelestarian nilai- nilai budaya bangsa 

dan upaya mendorong peningkatan mutu lingkungan hidup yang merupakan 

daya tarik wisata, untuk itu pengusahaan di bidang kepariwisataan perlu 

pengaturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Malang. 

Berbagai macam obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Malang 

dan dapat dikelompokkan menurut jenis wisatanya. Yaitu wisata hiburan 

yang mengutamakan obyek wisata hiburan untuk anak-anak dan keluarga 
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seperti Taman Burung Malang, Pemandian Metro, Pemandian Dewi Sri dan 

masih banyak lagi yang lainnya. Wana Wisata mengutamakan obyek wisata 

yang berhubungan dengan alam sekitar seperti Gunung Bromo, Air Terjun 

Coban Rondo, Air Terjun Coban Pelangi dan sebagainya. Wisata Budaya 

mengutamakan obyek wisata yang berhubungan sejarah dan budaya 

Kabupaten Malang, seperti Wisata Singosari, Wisata Badut, serta tempat-

tempat ritual seperti Pesarean Gunung Kawi. Wilayah selatan Kabupaten 

Malang dikenal pula dengan Wisata pantainya.  

Cukup banyak pantai yang ada di Kabupaten Malang seperti Pantai 

Ngliyep, Pantai Balekambang, Pantai Sendang Biru dan masih banyak lagi. 

Disamping itu Kabupaten Malang dikenal pula dengan wisata tirta salah 

satunya Bendungan Selorejo. Agro Wisata juga terdapat di Kabupaten 

Malang. Ada 1 daerah yang potensial yaitu Agro Wisata Kebun Teh 

Wonosari Lawang. Berbagai tempat wisata tersebut memiliki potensi yang 

besar dalam upaya peningkatan daerah. 

Bendungan Selorejo terletak di Desa Selorejo, Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang. Lokasi bendungan berada pada K.Konto, anak sungai K. 

Brantas, tepat dibawah pertemuannya dengan K. Kwayangan,-50km 

disebelah barat Kota Malang. Dihulu bendungan Selorejo terdapat Sabo Dam 

Tokol yang berfungsi untuk menangkap sedimen yang akan masuk ke waduk 

Selorejo dan dihilirnya terdapat kolam harian Mendalan atau kolan Sekuli, 

PLTA Mendalan (23 mW), Sabo Dam Mendalan, PLTA Siman (9,6mW) dan 

Pondage Siman (untuk irigasi) yang dibangun pada jaman Belanda.  
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Gambar 3.1 

Obyek Wisata Taman Wisata Bendungan Selorejo 

 

Gambar 3.2 

Obyek Wisata Taman Wisata Bendungan Selorejo 

 

 

Dengan adanya Bendungan yang ada di Kabupataen Malang menambah 

daya tarik sendiri, pasalnya bendungan yang dikelola oleh Perum Jasa Tirta 1 

Malang ini, dijadikan Taman Wisata Selorejo. Jadi jangan heran bila tempat 

ini sekarang ramai pengunjung untuk melihat pemandangan yang ada di 

sekeliling bendungan tersebut. Tempatnya yang sejuk dan pemandangan yang 
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indah dengan suhu udara sekitar 22 derajat, jadi para wisatawan yang datang 

berkinjung semakin betah, dan ingin lebih berlama-lama disana, sebab 

tempatnya sangat nyaman. Apalagi di sekitar bendungan tersebut dikelilingi 

oleh beberapa perbukitan dan juga gunung yang ada di sekelilingnya seperti 

gunung Anjasmoro, gunung Kelud dan gunung Kawi. 

Manfaat dan Tujuan: 

1. Pengendalian banjir 

 Banjir 1000 tahunan sebesar 920m3/det dapat dikendalikan dengan 

360m3/ det.  

 Banjir 200 tahunan sebesar 720m3/det dapat dikendalikan menjadi 

333m3/ det.  

2. Pemberian air Irigasi 

Dapat diperoleh tambahan debit untuk air irigasi didaerah Pare dan 

Jombang pada musim kemarau sebesar 4m3/ det, sehingga menambah luas 

daerah irigasi sebesar 5700 Ha dan menaikan produksi padi sebesar 7500 

ton/ tahun 

3. Pembangkit tenaga listrik 

Pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang sebesar 1 x 4500 kw 

dapat memberikan tambahan energi listrik ± 49 juta kwh/ tahun 

4. Manfaat lain 

Manfaat lain dari waduk Selorejo yaitu untuk perikanan darat dan 

pariwisata. 
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Di kawasan Waduk Selorejo juga banyak ditemukan warung-

warung yang berlokasi dipinggir waduk, kebanyakan makanan yang mereka 

jual didominasi berbagai jenis ikan yang dimasak seperti ikan goreng dan 

ikan bakar. Suasana yang ditawarkan oleh ditaman Wisata Selorejo juga 

terdapat jembatan gantung yang menghubungkan taman wisata dengan kolam 

renang dan bisa juga digunakan untuk jogging track yang memberikan 

kenyaman ketika datang kelokasi. Bagi wisatawan yang berasal dar luar kota 

Malang terdapat penginapan yang dapat digunakan yaitu bendungan Selorejo 

yang bernama Cottege, yang dapat dijadikan tempat untuk bermalam disana 

sambil menikmati pemandangan yang mempesona pada dipagi hari. 

B. Perum Jasa Tirta Kabupaten Malang 

Pengembangan sumber daya air terpadu sungai-sungai di Jawa Barat 

bagian Utara menjadi satu kesatuan hidrologis dengan Sungai Citarum 

sebagai sumber utama. Bentuk pengelolaan waduk, PLTA dan jaringan 

pengairan Jatiluhur sejak dibentuk tahun 1957 sampai dengan sekarang 

adalah :  

1. Pembangunan Proyek Nasional Serbaguna Jatiluhur yang meliputi 

Bendungan Utama dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta 

sarana sistem pengairannya dinyatakan selesai pada tahun 1967.  Proyek 

Serbaguna Jatiluhur merupakan Tahap I dari Pengembangan Sumberdaya 

Air di Wilayah Sungai Citarum dengan tujuan utama meningkatkan 

produksi bahan pangan Nasional yaitu beras. Untuk mengenang jasa salah 

http://en.wikipedia.org/wiki/Malang
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satu Putra Terbaik Bangsa Indonesia Bendungan dan PLTA Jatiluhur 

diresmikan dengan nama Ir. H. Djuanda.  

2. Agar potensi yang timbul dengan selesainya proyek PLTA Jatiluhur dapat 

diusahakan secara maksimal maka dibentuk Badan Usaha Negara dengan 

6  nama Perusahaan Negara (PN) Jatiluhur berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1967, tanggal 24 Juli 1967.  

3. Perum "Otorita Jatiluhur" (1970 - 1999)  

Sebagai Badan Usaha, pada waktu itu PN. Jatiluhur dalam usahanya harus 

memupuk keuntungan. Penyediaan air untuk pertanian yang bersifat sosial 

diusahakan secara komersial, sehingga pengelolaan sumber daya air 

menjadi tidak harmonis dan tujuan utama proyek menjadi tidak tercapai. 

Agar pemanfaatan dan pengembangan potensi-potensi yang timbul 

dilaksanakan secara efektif dan efesien maka pengurusannya harus 

didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan dasar tersebut maka 

Pemerintah membentuk Perusahaan Umum dengan nama "Otorita 

Jatiluhur". Dengan dibentuknya POJ, maka Badan-badan/Proyek-proyek 

dan Dinas-dinas yang berada di wilayah pengembangannya dan yang tugas 

serta kewajibannya menyangkut tujuan, tugas dan lapangan usaha POJ, 

dilebur kedalam POJ. Badan-badan tersebut adalah Proyek Irigasi 

Jatiluhur (Dep. PU), Proyek Pengairan Tersier Jatiluhur (Dep. Dagri), PN. 

Jatiluhur (Dep. Industri), Dinas PU Jawa Barat-Wilayah Purwakarta 

(Propinsi Jawa Barat).  Perum Otorita Jatiluhur dibentuk dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970, kemudian disesuaikan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 7  35 Tahun 1980 dan pada tahun 1990 

disesuaikan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42. Dengan 

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan 

Umum, maka POJ diubah dan disesuaikan dengan nama Perum Jasa Tirta 

II (PJT II) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999. Sifat 

usaha PJT II adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan 

sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 

perusahaan.Visi dan Misi Perusahaan  Perum Jasa Tirta II adalah Badan 

Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum yang bergerak dibidang 

penyediaan air baku dan listrik bagi kemanfaatan umum dan sekaligus 

memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.  

Adapun Visi dan Misi Perusahaan yaitu sebagai berikut: VISI Perusahaan 

adalah terwujudnya perusahaan yang terkemuka dan berkualitas dalam 

pengelolaan air dan sumber air untuk memberikan pelayanan dalam 

penyediaan air untuk berbagai kebutuhan dan sumbangan terhadap 

ketahanan pangan nasional. Untuk mewujudkan Visi Perusahaan 

ditetapkan di MISI, sebagai berikut :  

a. Penyediaan air baku untuk air minum, listrik, pertanian, industri, 

pelabuhan, penggelontoran dan kebutuhan lainnya.  

b. Pembangkitan dan Penyaluran listrik tenaga air  

c. Pengembangan kepariwisataan dan pemanfaatan lahan. 
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d. Mempertahankan ketahanan pangan melalui penyediaan air pertanian 

dan pengendalian bahaya banjir dengan upaya pelestarian 

perlindungan lingkungan melalui pemberian informasi, rekomendasi, 

dan penyuluhan 

e. Memaksimalkan laba dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip 

bisnis untuk terjaminnya kelestarian aset negara dan kesinambungan 

pelayanan kepada masyarakat.  

Perum Jasa Tirta Kabupaten Malang memiliki tugas dan kewenangan 

dalam proses pengelolaan Taman Wisata Selorejo. Bentuk pengelolaan 

tersebut yaitu selalu menjaga keindahan bendungan yang dikelilingi oleh 

perbukitan dan gunung Anjasmoro,gunung Kelud, serta gunung Kawi 

menambahkan kesejukan udara yang dapat dirasakan. Upaya yang dilakukan 

yaitu dengan menjaga keasrian atas lokasi disekitar wilayah Taman Wisata 

Selorejo. Selain itu Perum Jasa Tirta Kabupaten Malang juga memberikan 

fasilitas terkait dengan kegiatan olah raga jenis ski air dan jet ski. Juga 

terdapat padang golf  9 hoile yang terletak di pinggir waduk. Dengan udara 

yang sejuk merupakan kenyamanan tersendiri bagi para pegolf. Lapangan 

tenis dan kolam renang juga terdapat di taman wisata ini. 

Pengelola perusahaan (Pariwisata Bendungan Selorejo) tersebut 

dikelola oleh Perum Jasa Tirta,  dimana Perum Jasa Tirta berwenang untuk 

mengelola dan meng embangkan industri pariwisata  Bendungan Selorejo. 

Perum Jasa Tirta di Selorejo dibagi atas dua divisi, yang pertama adalah  

divisi pemeliharaan yang bertugas sebagai pengatur air dan Bendungan, yang 
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ke dua divisi  pariwisata (PATA), yang berfungsi sebagai pengatur fasilitas 

pariwisata. Perum Jasa Tirta di  Selorejo tersebut berada dibawah naungan 

Perum Jasa Tirta pusat yang berada di Kota Malang didalam mengelola, 

Perum Jasa Tirta mempunyai tujuan untuk menjadikan Obyek Wisata 

Bendungan Selorejo sebagai salah satu obyek unggulan di Kabupaten 

Malang, hal ini  dikarenakan tempat wisata tersebut memiliki ciri khas 

tersendiri, selain tempatnya yang luas,  udara yang masih sejuk, dan fasilitas 

yang lengkap, maka Wisata Bendungan Selorejo mampu  bersaing dengan 

wisata-wisata lain di Indonesia. 


