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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

Pada implementasi kebijakan yang peneliti teliti berada pada lokasi di Kota 

Malang. Untuk itu peneliti akan menjelaskan tentang profil Kota Malang yang 

bersumber dari website Kota Malang. Selain itu peneliti akan menjelaskan profil dari 

Dinas Sosial Kota Malang serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang 

merupakan subjek penelitian dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2012 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan Dan Anak Jalanan.  

3.1. Gambaran Umum Kondisi Kota Malang 

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kota 

ini terletak 90 km sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota terbesar di kedua di 

Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup 

sejuk, dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas wilayah 

kota Malang adalah 110,06 km2. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 

(2015) jumlah penduduk Kota Malang yaitu 851.298 jiwa.Bersama dengan Kota 

Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah 

yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). 

Malang dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendidikan terkemuka di 

Indonesia karena banyak universitas dan politeknik negeri maupun swasta yang 

terkenal hingga seluruh Indonesia dan menjadi salah satu tujuan pendidikan 

berada di kota ini, beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah Universitas 
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Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Terbuka (UT) 

dan Universitas Islam Malang. Kota Malang juga dikelilingi beberapa 

pegunungan besar, di antaranya adalah pegunungan Bromo-Tengger (berkisar 

2.700 mdpl); Gunung Semeru  (3.676 mdpl); Gunung Arjuno (3.339 

mdpl); Gunung Butak (2.868 mdpl); Gunung Kawi (2.551 mdpl); Gunung 

Anjasmoro (2.277 mdpl); serta Gunung Panderman (2.045 mdpl). Selain itu, kota 

Malang juga dilalui salah satu sungai terpanjang di Indonesia serta terpanjang 

kedua di Pulau Jawa yaitu Sungai Brantas yang mata airnya terletak di 

lereng Gunung Arjuno di sebelah barat laut kota. 

Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan 

lingkungan seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, suhu udara yang 

mulai panas, permasalahan sampah dan relokasi pedagang kaki lima. Permasahan 

ini tentu disebabkan dengan pertambahan penduduk Kota Malang yang setiap 

tahunnya meningkat. 

Letak kota Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten 

Malang dan secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 

8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut : 

a) Sebelah Utara:  

Kecamatan Singosari dan Karangploso, Kabupaten Malang 

b) Sebelah Timur: 

 Kecamatan Pakis dan Tumpang, Kabupaten Malang 

c) Sebelah Selatan:  

https://id.wikipedia.org/wiki/Singosari,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Karangploso,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakis,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumpang,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang


57 
 

 

Kecamatan Tajinan dan Pakisaji, Kabupaten Malang 

d) Sebelah Barat:  

Kecamatan Wagir danDau, Kabupaten Malang 

 

Gambar 1. Peta Administratif Kota Malang 

Secara administratif, wilayah Kota Malang terbagi atas 5 kecamatan yaitu 

Kecamatan Sukun, Kecamatan lowokwaru, Kecamatan Blimbing, Kecamatan 

Klojen dan Kecamatan Kedungkandang. Dari 5 kecamatan tersebut, jumlah 

kelurahan sebanyak 57 dan terbagi menjadi 544 Rukun Warga (RW) dan 4.071 

Rukun Tetangga (RT).  Berikut merupakan data persebaran luas wilayah Kota 

Malang pada setiap kecamatan di Kota Malang: 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tajinan,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakisaji,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Wagir,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Dau,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
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Tabel 1. Persebaran Luas Wilayah Kota Malang Setiap Kecamatan Di Kota 

Malang 

No. Kecamatan Luas (Km2) 

1. Blimbing 17,77 

2. Kedungkandang 36.89 

3. Lowokwaru 22,60 

4. Klojen 8,83 

5. Sukun 20,97 

Total 110.06 

Sumber: BPS Kota Malang Tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas, kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu 

Kecamatan Kedungkandang, sedangkan yang memiliki luas wilayah paling sedikit 

yaitu Kecamatan Klojen. 

3.1.1 Aspek Sosial dan Ekonomi Kota Malang 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi 

di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB).PDRB pada dasarnya merupakan 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam 

suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa 

akhir (neto). 

Besaran PDRB Atas Harga Dasar Berlaku tahun 2015 mencapai 

Rp. 52.827.908,3 juta sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 

41.951.560,2 juta. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2015 

mencapai 5,61%. Pertumbuhan sektoral tercepat terjadi di lapangan 
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usaha Jasa Kesehatan dan Sosial mencapai 9,83%. Pertumbuhan 

tersebut dipicu berdirinya RSUD Kota Malang. Berikut merupakan 

tabel Distribusi PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2015 

Tabel 2. Data Distribusi Pdrb Menurut Lapangan Usaha 2015 

NO LAPANGAN USAHA 

2015 

(Juta Rp) (%) 

1. 

Pertanian, Kehutanan, 

Perikanan 

142.690,2 0,30 

2. 

Pertambangan dan 

Penggalian 

157.491,5 0,10 

3. Industri Pengolahan 51.714,9 26,50 

4. Pengadaan listri, Gas 13.734.280,2 0,03 

5. Pengadaan Air 14.510,7 0,19 

6. Konstruksi 97.071,5 12,53 

7. 

Perdagangan Besar dan 

Eceran, dan Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

6.496.491,9 28,90 

8. 

Transportasi dan 

Pergudangan 

14.977.147,2 2,41 

9. 

Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 

1.250.611,6 4,79 

10. Informasi dan Komunikasi 2.484.650,6 3,97 
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11. Jasa Keuangan 1.538.546,8 2,97 

12. Real Estate 729.613,2 1,41 

13. Jasa Perusahaan 399.521,4 0,77 

14. 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

788.58,0 

1,52 

 

 

15. Jasa Pendidikan 4.224.457,9 8,15 

16 

Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 

1.292.020,6 2,49 

17 Jasa Lainnya 1.534.008,2 2,96 

Produk Domestik Regional Bruto 51.827.980,3 100 

Sumber: BPS Kota Malang 2016 

Perekonomian Kota Malang didukung oleh kegiatan lapangan 

usaha Pedagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor (28,90%), Industri Pengolahan (26,50%) dan Kontruksi 

(1253%). Sedangkan Perekonomian yang sedikit didapat dari 

Pengadaan Listri, Gas yaitu (0,03%) 

Selain itu ditinjau dari aspek sosial di Kota Malang, problem 

yang masih sering dihadapi yaitu masalah kesejahteraan sosial. Dilihat 

dari data yang bersumber dari BPS Kota Malang jumlah Kemiskinan 

di Kota Malang pada 3 tahun terakhir ini masih tergolong banyak. 

Berikut merupakan tabel data kemiskinan di Kota Malang: 
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Tabel 3. Data Kemiskinan Di Kota Malang 2014-2016 

No. Tahun Jumlah Kemniskinan (000) 

1.  2014 40.67 

2.  2015 39.10 

3.  2016 37.03 

Sumber: BPS Kota Malang 2016 

Dari data kemiskinan yang ada di Kota Malang tersebut, dari 

tahun 2014 hingga 2016 mengalami penurunan setiap tahunnya. 

Tetapi penurunan tersebut masih tergolong dalam jumlah yang 

banyak.Dari masalah kemiskinan yang jumlah nya masih banyak, 

menimbulkan permasalahan baru yaitu mengenai pengangguran di 

Kota Malang. Berikut merupakan data jumlah pekerja dan 

pengangguran di Kota Malang: 

Tabel 4. Jumlah Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja Dan 

Pengangguran 2013-2015 

Indikator 2013 2014 2015 

Jumlah Angkatan 

Kerja (orang) 

435.058 423.631 406.935 

Bekerja (orang) 401.435 393.050 377.329 

Pengangguran 

(orang) 

33.623 30.581 29.606 

Sumber: BPS Kota Malang 2016 
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Dari data yang tertera diatas, dapat dilihat jumlah orang yang 

bekerja semakin tahunnya semakin menurun diakibatkan semakin 

ketatnya persaingan dalam dunia kerja dan semakin banyaknya 

masyarakat pendatang di Kota Malang.Untuk masalah pengangguran 

di Kota Malang dari tahun 2013-2015 mengalami penurunan yang 

baik. 

3.2 Dinas Sosial Kota Malang 

Dinas Sosial Kota Malang merupakan salah satu unsur perangkat daerah 

Kota Malang yang berkaitan dengan penyelesaian masalah kesejahteraan 

sosial.Maka dari itu Visi Dinas Sosial Kota Malang berdasarkan Restra Dinas 

Sosial Tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Masyarakat Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sejahtera dan bermatabat.”Berikut profil 

Dinas Sosial lebih lengkap. 

3.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Malang 

Dinas Sosial Kota Malang melakukan tugas pokok dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang sosial. Untuk 

melakukan tugas pokoknya tersebut, Dinas Sosial Kota Malang memiliki 

fungsi yaitu: 

1. Perumusan dan pengimplementasian kebijakan teknis pada 

bidang sosial; 

2. Pembuatan perencanaan serta pelaksanaan program pada 

bidang sosial;  
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3. Pengimplementasian komunikasi, konsultasi, koordinasi serta 

kerja sama pada bidang sosial;  

4. Pelaksanaan pemberdayaan pada Fakir Miskin dan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) lainnya;  

5. Pelaksanaan pelayanan serta rehabiltasi kesejahteraan sosial; 

6. Pelaksanaan dalam pembinaan anak terlantar, para penyandang 

cacat, panti asuhan/panti jompo, eks penyandang penyakit 

sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba 

dan penyakit sosial lainnya;  

7. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan untuk gelandangan, 

pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik;  

8. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; 

9. Pelaksanaan pembinaan serta pemberdayaan Karang Taruna, 

Karang Werda, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Tenaga 

Kerja Sosial Kecamatan ( TKSK ), Wahana Kesejahteraan 

Sosial Berbasis Masyarakat ( WKSBM ), Wanita Pemimpin 

Kesejateraan Sosial (WPKS), Organisasi Sosial ( Orsos ), 

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Dunia 

Usaha yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial, Keluarga 

Pioner dan taruna Siaga Bencana (TAGANA);  

10. Pelaksanaan pada pemeliharaan serta pemanfaatan Loka Bina 

Karya (LBK) Pandanwangi, Barak Sukun, Taman Makam 

Pahlawan, Makam Pahlawan Trip dan LIPONSOS;  
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11. Pemberian rekomendasi klien kepada Panti Sosial Bina 

Remaja (PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), Panti Sosial 

(PS), Panti Sosial Asuhan Anak ( PSAA), Panti Jompo dan 

Panti Balita;  

12. Pembinaan serta pengawasan pelaksanaan Undian Gratis 

Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB); 

13. Pelaksanaan pada kegiatan penanganan pengungsi diakibatkan 

korban bencana;  

14. Pemberian pertimbangan teknis perizinan pada bidang sosial;  

15. Pemberian dan pencabutan perizinan pada bidang sosial yang 

telah menjadi kewenangannya;  

16. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang 

sosial yang sesuai dengan standart peraturan perundang 

undangan; 

17. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset 

tetap dalam wujud yang akan dipakai dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;  

18. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang dipakai 

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi; 

19. Pelaksanaan pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah 

yang berposisi di dalam penguasaannya;  

20. Pelaksanaan pada pemungutan penerimaan bukan pajak;  
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21. Manajemen administrasi umum mencakup penyusunan 

program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, 

kepustakaan dan kearsipan; 

22. Pelaksanaan Standar Pelayananan 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 penyelenggaraan pengumpulan pendapat pelanggan 

secara periodik yang memiliki tujuan untuk memperbaiki 

kualitas layanan; 

25. Pengelolaan tentang pengaduan masyarakat di bidang sosial;  

26. Penyampaian data hasil pembangunan serta informasi lainnya 

mengenai pelayanan publik secara berkala melalui website 

Pemerintah Daerah;  

27. Penyelenggaraan UPT serta jabatan fungsional;  

28. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan dalam tugas pokok 

dan fungsi; dan  

29. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai bidang 

tugas pokoknya. 
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3.2.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang 

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Website Dinas Sosial Kota Malang 

KEPALA DINAS 

SEKRETARIS 

KASUBAG UMUM KASUBAG 

KEUANGAN 

KASUBAG SUNGRAM 

KABIG BANTUAN & 

PERLINDUNGAN SOSIAL 

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL KABID REHABILITASI 

SOSIAL 

KASI REHSOS 

PENYANDANG TUNA 

SOSIAL 

KASI REHSOS ANAK 

&LANJUT USIA 

KASI REHSOS 

PENYANDANG CACAT 

KASI PEMBINAAN PERTISIPASI 

SOSIAL MASYARAKAT 

KASI PEMBERDAYAAN SOSIAL 

FAKIR MISKIN 

PEMBINAAN KEPAHLAWANAN 

KEPERINTISAN & 

KSETIAKAWANAN SOSIAL 

KASI PENGELOLAAN 

SUMBER DANA SOSIAL & 

JAMINAN SOSIAL 

KASI BANTUAN ADVOKASI 

& PERLINDUNGAN SOSIAL 

KASI BANTUAN SOSIAL & 

KORBAN BENCANA 
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Struktur Organisasi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar dapat berjalannya 

organisasi tersebut dengan baik.Berdasarkan struktur organisasi diatas, 

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan bidang yang menangani 

masalah penertiban pengemis, gelandangan dan anak jalanan. 

Bidang Rehabilitasi Sosial memiliki tugas pokok 

penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, 

cacat, anak dan lanjut usia. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, 

bidang Rehabilitasi Sosial  memiliki fungsi yaitu:  

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 

Rehabilitasi Sosial;  

2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan 

teknis penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang 

tuna sosial, cacat, anak dan lanjut usia;  

3. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang 

penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna 

sosial, cacat, anak dan lanjut usia;  

4. pelaksanaan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan kerjasama 

pada bidang rehabilitasi sosial;  

5. pelaksanaan pada pemberdayaan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS);  

6. pelaksanaan pada pelayanan dan rehabilitasi kesejahteran 

sosial;  
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7. pelaksanaan untuk pembinaan anak terlantar, para penyandang 

cacat,panti asuhan/panti jpmpo, eks penyandang penyakit 

sosial, eks narapidana, Pekerja Seks Komersial (PSK), narkoba 

dan penyakit sosial lainnya;  

8. pelaksanaan untuk pembinaan serta pemberdayaan bagi 

gelandangan, pengemis, pemulung, Anak Jalanan, psikotik;  

9. pemberian rekomendasi klien ke Panti Sosial Bina Remaja 

(PSBR), Panti Rehabilitasi Sosial (PRS), panti Sosial (PS), 

Panti Sosial Asuhan Anak ( PSAA), Panti Jompo dan Panti 

Balita;  

10. pengendalian serta pengamanan teknis operasional di bidang 

rehabilitasi sosial;  

11. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);  

12. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut 

hasil pemeriksaan;  

13. pelaksanaan Standar Pelayahan Publik ( SPP) dan Standar 

Operasional Prosedur (SOP);  

14. pelaksanaan Sistem Pengendalian Inrern (SPI);  

15. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);  

16. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; 
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17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas pokoknya. 

3.3 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian perangkat daerah 

di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan 

Walikota, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) memiliki visi yang berdasarkan Renstra Satpol PP Tahun 2014-

2018 yaitu “Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan 

Berintegritas”.Berikut profil Satpol PP lebih lanjut. 

3.3.1 Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Malang 

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Perda, Peraturan 

Walikota dan Keputusan Walikota, serta menyelenggarakan ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain 

melaksanakan tugas pokok tersebut Satpol PP melaksanakan tugas lainnya 

yang meliputi: 

1. Mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan 

pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Walikota 

dan Keputusan Walikota; 

2. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very 

Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu 

negara; 

3. Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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4. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan 

pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota dan Wakil 

Walikota; 

5. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan 

keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; 

dan  

6. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang 

diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dijelaskan 

diatas, Satpol PP mempunyai fungsi: 

1) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di 

bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan 

Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat; 

2) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan 

Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 

Kepolisian, PPNS dan/atau Aparatur lainnya; 

3) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan 

hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan 

Walikota dan Keputusan Walikota; 
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4) Pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah; 

5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di 

bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan 

Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

6) Pelaksanaan pembangunan aset tetap berwujud yang akan 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi; 

7) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang 

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi; 

8) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaannya; 

9) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan 

program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, 

kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, 

kepustakaan dan kearsipan; 

10) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 

11) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik 

(SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 
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12) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat 

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas layanan; 

13) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan 

Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat serta perlindungan masyarakat; 

14) Penyampaian data hasil dari pembangunan dan informasi 

lainnya mengenai layanan publik yang secara berkala 

melewati website Pemerintah Daerah; 

15) Penyelenggaraan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan serta 

jabatan fungsional; 

16) Pengevaluasian serta pelaporan dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi; dan 

17) Pelaksanaan pada fungsi lain yang diberikan dari Walikota 

sesuai dengan tugas pokoknya.  
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3.3.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang 

Bagan 3.2 Struktur Organisasi Satpol PP Kota Malang 
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Berdasarkan struktur organisasi diatas, bidang yang menangani perihal 

penertiban pengemis, gelandangan, dan anak jalanan adalah Bidang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (KUKM). Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2016 

menyebutkan bahwa Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat memiliki tugas pokok pelaksanaan kegiatan operasi dan 

pengendalian serta kerja sama di bidang ketenteraman masyarakat dan 

ketertiban umum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan 

Walikota dan Keputusan Walikota. Dalam bidang ini memiliki dua seksi 

yaitu seksi Operasi dan Pengendalian serta seksi Kerjasama. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang Ketertiban dan 

Ketentraman Masyarakat (KUKM) memiliki fungsi yaitu:  

1. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;  

2. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka 

perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan operasi dan 

pengendalian serta kerjasama di bidang ketenteraman 

masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan 

Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;  

3. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pada 

bidang pelaksanaan kegiatan operasi serta pengendalian 

serta kerja sama pada bidang ketenteraman masyarakat  dan 
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ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan 

Walikota dan Keputusan Walikota;  

4. pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda, 

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, baik dengan 

menggunakan pendekatan persuasif maupun pendekatan 

represif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan;  

5. pelaksanaan operasi penutupan dan pembongkaran terhadap 

kegiatan yang melanggar Perda, Peraturan Walikota dan 

Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;  

6. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Balai 

Kota, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

7. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Rumah Jabatan 

Walikota, Rumah Jabatan Wakil Walikota, dan Rumah 

Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  

8. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan kantor, gedung, 

rumah dinas dan aset tetap berwujud berupa bangunan 

lainnya milik Pemerintah Daerah yang dipandang perlu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

9. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban 

penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang 

berskala masal;  
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10. pelaksanaan patroli wilayah secara rutin maupun sewaktu-

waktu apabila dibutuhkan;  

11. pelaksanaan pembantuan pengamanan dan pengawalan 

tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat 

negara dan tamu negara;  

12. pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dan/atau 

perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka 

penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat;  

13. penganalisaan peristiwa/ kejadian yang menyangkut 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;  

14. pelaksanaan kesamaptaan;  

15. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak 

lanjut Hasil Pemeriksaan;  

16. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);  

17. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 

Operasional dan Prosedur (SOP);  

18. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);  

19. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);  

20. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi; 
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21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol 

PP sesuai dengan tugas pokoknya. 

3.4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 

Pada permasalahan yang terjadi di Kota Malang terkait banyaknya 

pengemis, gelandangan dan anak jalanan yang membahayakan dirinya sendiri 

maupun orang lain dan memungkinkan mereka menjadi sasaran kekerasan, 

pemerintah daerah Kota Malang telah membuat suatu kebijakan yaitu berupa 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang penanganan pengemis, 

gelandangan dan anak jalanan. Dibuatnya peraturan daerah tersebut bertujuan 

untuk: 

1. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, 

gelandangan dan pengemis; 

2. mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu; 

3. mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar 

dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan 

masyarakat umumnya; 

4. memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk 

dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial; dan 

5. meningkatkan peran serta dan kesadaran Pemerintah Daerah, dunia 

usaha dan elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam 

penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. 
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Selain memiliki tujuan tersebut, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 

juga memiliki beberapa point penting dalam penanganan kepada pengemis, 

gelandangan dan anak jalanan. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan 

dalam penanganan pengemis, gelandangan dan anak jalanan melibatkan dunia 

usaha dan elemen masyarakat. 

Dalam menghalangi meningkatnya anak jalanan, gelandangan dan 

pengemis, maka dari itu Pemerintah Daerah berperan aktif melaksanakan 

kegiatan usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitative.Usaha 

preventif yaitu usaha yang meliputi penyuluhan dan bimbingan sosial, 

pembinaan pada bidang sosial, bantuan sosial, perluasan lapangan kerja, 

pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan 

pendidikan.Bukti nyata yang dilakukan pemerintah daerah yaitu dalam 

bentuk razia, penampungan sementara untuk diseleksi, dan 

pelimpahan.Kegiatan ini dilakukan perangkat pemerintahan yaitu Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 

Selain itu usaha rehabilitative dari pemerintah yaitu usaha 

penampungan, usaha untuk seleksi, usaha untuk penyantunan, usaha 

penyaluran serta usaha tindak lanjut. Usaha-usaha tersebut dilakukan oleh 

Dinas sosial terkait. Selain itu dalam peraturan daerah ini dijelaskan kegiatan 

kegiatan dalam proses usaha rehabilitative tersebut. Peraturan Daerah Nomor 

9 tahun 2013 ini diimplementasikan dengan dana yang bersumber dari APBD 

Kota Malang dan mendapatkan dari sumber yang sah dan tidak mengikat 

sesuai ketentuan perundang-undangan. 

 


