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BAB III 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Kota Malang 

       Kota Malang adalah sebuah Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, 

Indonesia. Kota ini terletak 90 KM
2
  sebelah selatan Surabaya dan merupakan 

Kota terbesar kedua setelah Surabaya serta merupakan salah satu kota terbesar 

yang menurut jumlah penduduknya. Selain itu malang juga merupakan kota 

terbesar di wilayah pulau Jawa bagian selatan setelah Bandung
41

. 

       Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk dan seluruh 

wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Luas wilayah Kota Malang 

adalah 110.06 km. Bersama dengan Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten 

Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan nama 

Malang Raya ( wilayah Metropolitan Malang ). Wilayah Malang Raya yang 

berjumlah berpenduduk sekitar 800 ribu jiwa, adalah kawasan metropolitan 

terbesar kedua di Jawa Timur setelah Gerbangkartosusilo. Kawasan Malang Raya 

dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Karena di 

Kota Malang sendiri terdapat pemandangan yang elok serta berhawa sejuk 

sehingga sangat cocok untuk mengisi liburan.  

       Kota Malang dikenal sebagai salah satu kota tujuan pendidikan terkemuka di 

Indonesia karena banyak Universitas dan Politeknik baik Negri maupun Swasta 

yang terkenal di seluruh Indonesia dan menjadi salah satu tujuan pendidikan 

berada di Kota Malang ini beberapa diantara universiatas yang tersohor tersebut 
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yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas 

Negri Malang, Politeknik Negri Malang, dll. 

1. Visi Misi Kota Malang  

       Sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota 

Malang. Visi dan misi Kota Malang sebagai berikut : 

a. Visi Kota Malang 

       “Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota yang bermartabat” selain visi 

tersebut diatas  hal lain yang tak kalah pentingnya adalah di tentukanya peduli 

wong cilik sebagai semangat dari pembangunan kota malang periode 2013-2018. 

Sebagai semangat kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian 

visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktifitas dan program pembangunan Kota 

Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik dan seluruh 

pembangunan di  Kota Malang. Dan seluruh pembangunan di Kota Malang harus 

dapat dinikmati oeh wong cilik  di Kota Malang. 

       Adapun visi diatas dapat dijelaskan sebagi berikut. Bahwa istilah 

MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan yang 

memiliki arti kemuliaan sehingga dengan visi  menjadikan Kota Malang sebagai 

kota yang bermartabat diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi 

Kota Malang dan seluruh masyarakat Kota Malang. Hal ini adalah penerjemahan 

langsung konsep Islam mengenai baldatun thoiyyibatun wa robbun ghofur ( Negri 

yang makmur adalah negri yang di ridho ALLAH SWT ). 

       Untuk dapat disebut kota yang bermartabat maka akan diwujudkan dengan 

Kota Malang yang aman, tertib dan juga bersih dan asri dimana masyarakat Kota 

Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan 
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berbudaya serta memiliki nilai religilitas yang tinggi dilandasi dengan sikap 

toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat 

dengan pemerintah Kota Malang yang bersih dari tindakan KKN dan bener-benar 

melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga Kota Malang secara umum 

akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat 

menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di 

berbagai bidang. 

       Selain itu visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari berbagai 

prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak 

diwujudkan sepanjang periode  2013-2018 yakni, BERsih, Makmur, Adil, 

Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri dan Terdidik  

b. Misi Kota Malang 

       Dalam rangka mewujudkan visi Kota Malang, maka misi pembangunan Kota 

Malang tahun 2013-2018 sebagai berikut : 

1) Terciptanya kualitas aksesbilitas dan pemerataaan kesehatan pelayaan 

pendidikan dan kesehatan 

       Pada misi ini pembangunan akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dan kesehatan masyarakat Kota Malang dengan semakin 

berkurangnya jumlah masyarakat yang buta huruf maka akan semakin dapat 

bersaing dengan dunia luar. Selain itu misi ini juga akan mengantarkan 

masyarakat untuk dapat menjangkau pelayanan kesehatan 

2) Meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah. 

       Melalui misi ini masyarakat didorong untuk ikut serta dalam 

meningkatkan produktifitas dan daya saing dengan cara Mendorong 
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produktifitas UKM, Koperasi,industri dan ekonomi skala besar agar dapat 

berinovasi dan berkembang semakin baik. 

       Pemerintah Kota Malang memperhatikan usaha industri berskala besar 

yang telah ada dengan cara menciptakan iklim usaha yang sehat guna 

mendorong produktifitas. Melalui misi ini pula pemerintah dituntut untuk pro 

aktif terhadap investasi skala besar. 

3) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat 

rentan, pengarusutaman gender serta kerukunan sosial. 

       Melalui misi ini diharapkan mampu melindungi masyarakat yang rentan 

terhadap kesejahteraan sosial serta dapat mengentaskan kemiskinan selain itu 

misi ini juga pemerintah bertekat meningkatkan kualitas kehidupan dan peran 

perempuan serta jaminan pengarusutaman gender. 

4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang 

terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan lingkungan serta berwawasan 

lingkungan. 

       Misi ini secara spesifik memberikan prioritas pada peningkatan 

pembangunan infrastruktur serta daya dukung Kota seperti jalan, jembatan, 

trotoar selain untuk mobilitas kehidupan masyarakat, diharapkan 

pembangunan ini dapat memberikan rasa nyaman kepada wisatawan yang 

berkunjung ke Kota Malang. 

       Selain itu pemerintah juga bertekat untuk memberikan penataan kota 

yang berwawasan lingkungan dengan membangun ruang terbuka hijau di 

sudut-sudut Kota Malang. Selain untuk keindahan Kota diharapkan 

pembangunan werwawasan lingkungan dapat menarik wisatawan 
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5) Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan 

publik yang profesional akuntable dan berorientasi pada kepuasan 

masyarakat 

       Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan birokrasi kepada 

masyarakat. Dengan terwujudnya kinerja birokrasi pemerintah yang 

transparansi, akuntable serta profesional. Selain itu pelayanan publik akan 

diarahkan kepada  kepuasan pelanggan
42

. 

2. Aspek Geografi Kota Malang 

a. Keadaan Geografi 

       Kota malang terletak pada ketinggian antara 445-526 meter diatas permukaan 

laut. Kota Malang berada ditengah tenga wilayah Kabupaten malang yang secara 

astronomis terletak 112,06
0 

– 112,07
0
 bujur timur dan 7,06

0
- 8,02

0
 lintang selatan 

dengan batas wilayah sebagai berikut 

Sebelah utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan 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 

       Berdasarkan diskripsi batas Kota Malang tersebut, menunjukan bahwa Kota 

Malang berhubungan secara setrategis dengan Kabaupaten Malang. Selain itu 

letak Kota Malang berdekatan dengan Kota Batu. Keterhubungan ini menunjukan 
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dampak mobilisasi kendaraan keluar masuk yang berada di Kota Malang. Setiap 

kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang singgah atau berhenti sejenak  

di Kota Malang memerlukan tempat parkir.  Dengan jumlah kendaraan yang 

keluar masuk yang tidak dapat diperhitungkan secara pasti penggunaan lahan 

parkir di tepi jalan kerap terjadi. Hal ini terkadang mengakibatkan kemacetan dan 

mengganggu ketertiban lalu lintas. Maka perlu adanya pengelolaan lahan parkir di 

tepi jalan umum untuk menjaga ketertiban lalulintas.. 

b. Iklim 

       Kondisi iklim Kota Malang malang setiap tahunya berbeda-beda namun, rata-

rata suhu udara berkisar antara 19-28
0
C. Dengan kelembaban udara berkisar 79 % 

- 86 %  dengan kelembaban maksimum mencapai 99 % dan kelmbaban minimum 

40 %. Seperti umumnya daerah- daerah lain di Indonesia. Kota Malang mengikuti 

perubahan putaran dua iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau.dari hasil 

pemantauan stasiun klimatologi Karangploso curah hujan yang relatif tinggi 

terjadi di bulan Februari, November, Desember sedangkan pada bulanJuni dan 

September curaah hujan relatif rendah.  Kecepatan angin maksimum terjadi di 

bulan Mei, September dan Juli.. 

       Kondisi iklim Kota Malang berbeda dengan kebanyakan Kota lainya di 

Indonesia. Lingkungan yang memiliki udara sejuk, asri serta memiliki 

pemandangan yang indah memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendatang 

untuk berkunjung. Banyak dari kalangan pendatang baik dari golongan mahasiswa 

maupun wisatawan memilih Kota Malang sebagai tempat untuk melanjutkan studi 

serta sebagai tujuan rekreasi dengan alasan iklim Kota Malang yag sejuk dan asri 

membuat rasa nyaman. Jadi dapat dikatakan selain dari fasilitas pendidikan dan 
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tempat-tempat wisata yang disediakan pemerintah Kota Malang kondisi iklim 

inilah yang menjadi nilai plus untuk Kota Malang. 

c. Kondisi Geologi 

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang  antara lain sebagai berikut : 

1) Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas cocok untuk 

industri 

2) Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur sangat cocok untuk 

bercocok tanam 

3) Bagian timur ternasuk dataran tinggi namun keadaan tanah yang kurang 

subur 

4) Bagian barat termasuk dataran tinggi yang amat luas sehingga sangat 

cocok untuk fasilitas pendidikan. 

       Berdasarkan keadaan geologi Kota Malang yang letaknya berada di dataran 

tinggi mengakibatkan rendahnya penggunaan alat transportasi tradisional tanpa 

mesin seperti delman, becak dll.  

d. Luas Wilayah 

       Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, Kota Malang memiliki 

luas wilayah 110,06 km
2
 yang terbagi menjadi lima Kecamatan dan 57 Kelurahan 

lima Kecamatan tersebut terdiri dari : 

1) Kecamatan Blimbing memiliki luas wilayah 17,77 km
2
 dan memiliki 11 

kelurahan. 

2) Kecamatan Klojen memilikin luas wilayah 8,83 km
2
  dan memiliki 11 

kelurahan 



47 
 

3) Kecamatan Kedungkandang memiliki luas wilayah 39,89 km
2
 dan 

memiliki 12 kelurahan 

4) Kecamatan Lowokwaru memiliki luas wilayah 22,60 km
2
 dan memiliki 12 

kelurahan 

5) Kecamatan Sukun memiliki luas wilayah 20,87 km
2
 dan memiliki 11 

kelurahan 

       Pembagian wilayah yang terbagi menjadi lima Kecamatan memiliki 

perbedaan pada tingkat perekonomian. Wilayah yang memiliki kawasan strategis 

pertumbuhan perekonomian yang tinggi salah satunya berada di Kecamatan 

Lowokwaru. Hal ini disebabkan karena di tempat-tempat tersebut menjadi pusat 

aktivitas seperti mall, kampus, pasar dan ruko-ruko.  Selain itu letak Kecamatan 

lowokwaru juga dijadikan jalan utama untuk menuju ke Kota Batu.  Adapun peta 

wilayah Kota Malang dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gamabr 3.1 peta Kota Malang 

Sumber : BAPPEDA Kota Malang 

e. Kondisi Hidrologi Dan Hidrogeologi 

       Kota malang dilalaui oleh salah satu daerah aliran sungan ( DAS ) terpenting 

di jawa timur yaitu DAS Brantas. DAS Brantas merupakan sebuah sungai terbesar 

di Jawa Timur dengan panjang kurang lebih 320 km yang mengalir secara 

melingkar dan ditengah-tengahnya terdapat lereng gunung Arjuno. Mula-mula 

mengalir ke arah timur melalui Kota Malang lalu membelok kearah selatan. Di 

Kota Kepanjen kali Brantas membelok kearah barat dan disini kali lesti yang 

bersumber dari gunung semeru bertemu dengan kali Brantas. Setelah bersatu 

dengan kali Ngrowo di daerah Tulungagung. Kali Brantas berbelok ke utara 

melalui Kota Kediri. Di daerah Kertosono kali Brantas bertemu dengan kali 

Widas kemudian ke timur ke arah Kota Mojokerto. Di Kota ini kali brantas 

bercabang dua ke arah Surabaya dan ke arah Porong yang selanjutnya bermuara di 

selat Madura. 

       Wilayah DAS Brantas merupakan wilayah yang strategis sebagai penyedia air 

baku untuk berbagai kebutuhan seperti sumber tenaga untuk pembangkit tenaga 

listrik, PDAM, irigasi, industri dll. Luas wilayah DAS Brantas sekitar 12.000 km 

yang mencakup kurang lebih 25 % luas wilayah Jawa Timur, dengan potensi 

sumber daya air pertahun kurang lebih 12 m
3
 DAS Brantas hulu merupakan 

daerah tangkapan hujan yang kondisinya sangat memprihatinkan. DAS Brantas 

hulu terdisi dari sub DAS Brantas hulu ( 182 km )amprong ( 348 km ) Brantas 

hulu seluas 1897 km , meliputi tiga administrasi wilayah yaitu Kabupaten Malang, 

80,2 % dan Kota Batu 18,7 % serta Kota Malang 3,1 %. Tata guna lahan eksisting 

DAS Brantas hulu di dominasi oleh tegalan sebesar 37,78 %. 
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       Secara morfologi wilayah Kota Malang di kelompokan menjadi tiga satuan 

morfologi pertama satuan morfologi daratan yang menempati bagian tengah 

selatan. Satuan morfologi perbukitan bergelombang menempati bagian timur dan 

utara dan satuan morfologi pegunungan menempati bagian barat, utara dan timur. 

Secara Hidrogeologi akumulasi air tanah di cekungan Malang di jumpai pada 

lapisan akuifer yang dapat dipisahkan menjadi tiga kelompok yaitu kelompok 

akuifer dengan kedalaman kurang dari 40 meter, kelompok akuifer dengan 

kedalaman 40-100 meter dan kelompok akuifer dengan kedalaman 100-150 m. 

Berdasarkan kualitas dan kuantitas air tanahnya potensi air di cekungan Malang di 

kelompokan menjadi empat yaitu : 

1) Wilayah potensi air tanah besar 

2) Wilayah potensi air tanah sedang 

3) Wilayah potensi air tanah kecil 

4) Wilayah potensi air tanah langka 

       Penggunaan lahan di daerah ini merupakan hutan belukar yang menempati 

bagian barat, utara serta timur. Daerah persawahan menempati bagian selatan 

yang merupakan dataran, tanah perkebunan, dan selebihnya wilayah pemukiman 

penduduk perkotaan dan pedesaan
43

. 

3. Aspek Demografis Kota Malang 

       Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukan 

bahwa jumlah penduduk Kota Malang pada tahun 2016 berjumlah 856.410 jiwa. 

Dengan rincian sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Menurut Kecamatan di 

Kota Malang, 2016 

Kecamatan 
Tahun 

2000 

Tahun 

2010 

Tahun 

2016 

Laju 

pertumbuhan 

2000-2010 

Laju 

pertumbuhan 

2010-2016 

Kedung 

kandang 
150.262 174.477 188.175 1,51 1,27 

Sukun 162.094 181.513 191.513 1,14 0,90 

Klojen 117.500 105.907 103.637 -1,03 -0,36 

Blimbing 158.556 172.333 178.564 0,84 0,59 

Lowokwaru 168.570 186.013 194.521 0,99 0,75 

Jumlah 756.982 820.243 856.410 0,81 0,72 

Sumber : Kota Malang dalam angka 2017, BPS Kota Malang. 

       Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Malang dari 

tahun ketahun mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah tersebut di 

penngaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah faktor migrasi atau 

perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Tidak dapat di pungkiri 

bahwa Kota Malang mempunyai daya tarik tersendiri salah satunya adalah 

banyaknya Universitas yang ternama, sehingga setelah lulus dari Universitas 

mereka kebanyakan menetap dan mencari kerja di Kota Malang. Dari data yang di 

peroleh dari Badan Pusat Statistik menunjukan jumlah 26.045 jiwa dengan  

rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Jumlah Migrasi Masuk Menurut Kecamatan di Kota Malang 

No Kecamatan 

Jumlah Migrasi Masuk 

Jumlah Total 

Laki-laki Perempuan 

1 Kedungkandang 3.337 3.361 6.998 
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2 Sukun 2.949 3.003 5.952 

3 Klojen 1.261 1.314 2.575 

4 Lowokwaru 2.600 2.694 5.294 

5 Blimbing 2.720 2.806 5.526 

Kota Malang 12.857 13.178 26.045 

Sumber : Kota Malang dalam angka 2017, BPS Kota Malang. 

B. Profil Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang 

       Sistem penyediaan air bersih di Kota Malang sudah ada sejak zaman masa 

pemerintahan belanda dan kegiatan penyediaan air bersih Kota Malang dimulai 

sejak 31 maret 1915 yang kemudian ketentuan persediaan air bersih tersebut 

dikenal sebagai waterleiding verording Kota Besar Malang. Pemerintahan 

belanda memanfaatkan sumber air karangan di wilayah Kabupaten malang untuk 

memenuhi air bersih masyarakat Kota Malang
44

.  

       Pada awalnya terdapat beberapa sumber air yang dikelola oleh unit air minum 

ini meliputi : 

1. Sumber air karangan ( dibangun tahun 1915 ) 

2. Sumber air sumberasih ( dibangun tahun 1928 ) 

3. Sumber air binangu ( dibangun tahun 1931 ) 

       Pada tahun 1928 dengan menggunakan sistem brom captering, air yang 

berada di sumber tersebut di transmisikan secara grafitasi pada reservoir Dinoyo 

dan Betek. Akibat perkembangan penduduk yang semakin pesat dan kebutuhan 

air bersih yang semakin meningkat, pada tahun 1935 pemerintah Kota Malang 

menyusun program peningkatan debit air dengan memanfaatkan sumber air 
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binangun yang saat ini terletak diwilayah Kota Batu sebesar 215 liter per detik. 

Pada tanggal 18 Desember 1974 dengan di terbitkanya Peraturan Daerah Nomor 

11 Tahun 1974, unit air minum berubah status menjadi Perusahaan Daerah Air 

Minum. Sejak itu perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Malang mempunyai 

status hukum dan mempunyai hak otonomi dalam mengatur air minum. 

       Dengan semakin berkembangnya Kota Malang yang tentunya memicu 

pertambahan penduduk Kota Malang yang memicu pada permintaan kebutuhan 

air minum semakin meningkat. Sehingga untuk memenuhi dan demi menjaga 

kelangsungan pelayanan air bersih ke konsumen selama 24 jam secara terus 

menerus. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang menambah kapasitas 

produksi dengan mengelola sumber air wendit yang berada di Kabupaten 

Malangdan beberapa sumber air di Kota Malang dengan menggunakan sistem 

popasinasi.  Pada tahun 1988 penambahan dan perluasan sumber air minum terus 

dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber baru yang berada di Kabupaten 

Malang. Seperti sumber ngesong II dan sumber banyuning. Dengan menggunakan 

sistem penekanan bais penekanan yang kemudian di transmisikan ke pipa PVC ke 

reservoir Dinoyo. 

       Pada tahun 2002 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang menambahkan 

sumber air baru yang berupa sumur yang di beri nama sumur badut III yang 

sebelumnya pada tahun 1989 di bangun susmur badut II. Di karenakan akan 

kebutuhan masyarakat yang meningkat atas air bersih. Selanjutnya sempat terjadi 

pemindahan tangan sumber air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Malang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang yaitu 

sumber sari I dan sumber sari II. Pada tahun yang sama pula dibangun sumur 
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istana dieng dan sumur TPA suoit urangyang menambah perbendaharaan sumber 

air Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang yang disalurkan kepada 

konsumen. Berikut ini adalah data sumber air Perusahaan Daerah Air Minum 

Kota Malang. 

Tabel 3.3 

Sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang 

No Nama Sumber air 
Kapasitas ( l/ 

detik ) 

Rata – rataProduksi 

(m
3
/bln ) 

1 Sumber  Air Binangun Lama 100 225.198 

2 Sumber Air Binangun Baru 150 373.529 

3 Sumber Karangan 40 95.950 

4 Sumber Sumbersari 40 36.102 

5 Sumber Wendir I 510 1.128.404 

6 Sumber Wendir II 510 1.105.701 

7 Sumber Wendir III 500 36.376 

8 Sumber banyuning 100 245.490 

9 Sumber Badut I 2 4.503 

10 Sumber Badut II 18 11.316 

11 Sumur Sumber  Sari I 2,67 6.929 

12 Sumur Istana Dieng I 20 35.715 

13 Sumur Istana Dieng II   

14 Sumur Supit Urang I 3 8.256 

15 Sumur Supit Urang II   

16 Mulyorejo    

17 Sumber PLTU   

Sumber : Data Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kota Malang 

       Menjawab isu strategis Nasional dimana air minum merupakan kebutuhan 

dasar manusia aspek kesehatan disamping pendorong pertumbuhan ekonomi dan 

peningkatan derajat secara nasional. Sangat tergantung pada kemampuan dalam 
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penyediaan air minum. Maka Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kota 

Malang berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan pemenuhan 

air minum yang memenuhi baku, mutu, syarat kualitas air minum. Sebagai salah 

satu perwujudan peningkatan pelayanan khususnya dalam peningkatan kualitas air 

yang di produksi oleh Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kota Malang. 

Dengan diterapkanya zona air minum prima ( ZAMP ) dengan pilot project di 

perumahan Pondok Blimbing Indah Kota Malang. Program ini secara teknis 

dibantu oleh persatuan perusahaan air minum seluruh Indonesia atau PERPAMSI 

dengan united state agency for intional development ( USAID ). Pada program 

ZAMP ini air langsung bisa diminum dari kran tanpa harus melalui proses 

pengolahan secara konvensional yaitu dimasak. Program ini telah dikembangkan 

untuk daerah pelayanan dari tandon mojolangu yang saat ini telah mencapai 

15.000 pelanggan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penerapan PP No 16 

Tahun 2005 dimana air yang didistribusikan Perusahaan Daerah Air Minum 

kepada masyarakat pada tahun2008 telah berkualiatas air minum. 

1. Visi Misi Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Kota Malang 

a. Visi  

       “Menjadi perusahaan air minum  yang sehat dan dibanggakan dengan 

pelayanan prima yang berkelanjutan” 

b. Misi  

1) Menyediakan pelayanan air minum yang prima yang berkelanjutan dengan 

harga yang terjangkau kepada masyarakat 

2) Memberikan kontribusi penghasilan kepada pemerintah Kota Malang dari 

bagian laba usaha perusahaan 
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3) Melaksanakan peran aktif dalam peningkatan derajat kesehatan dan 

pelestarian lingkungan.  

2. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perusahaan Daerah Air Minum  ( 

PDAM ) Kota Malang 

       Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor U/o8 

tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air 

Minum Kota Malang Nomor U/01 Tahun 2010 tentang kedudukan, susunan, 

uraian, tugas, fungsi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang. 

Adapun uraian, tugas dan wewenang, tanggung jawab pekerjaanya sebagai 

berikut: 

a. Direktur Utama 

       Direktur utama adalah unsur pimpinan perusahaan yang bertugas 

melaksanakan mengelola perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan 

serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 

       Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat ( 1 ) pasal 1 direktur utama 

mempunyai fungsi : 

1) Perumusan kebijakan perusahaan dalam bidang perencanaan, 

pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian terhadap upaya pencapaian 

tujuan perusahaan 

2) Perumusan kebijakan pengembangan pengembangan kebijakan dan 

pengembangan sumber daya manusia. 

3) Perumusan kebijakan hubungan kerjasama baik dengan pihak ketiga maupun 

instansi yang terkait demi kelangsungan perusahaan 

b. Direktur Administrasi Keuangan 
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       Direktur administrasi dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengelolaan dan pengendalian kegiatan dibidang keuangan, administrasi umum 

sumberdaya manusia dan hubungan pelanggan. Direktur administrasi dan 

keuangan mempunyai fungsi : 

1) Merumuskan perencanaan serta pengendalian program-program bidang 

keuangan, administrasi umum, sumber daya manusia dan hubungan 

pelanggan 

2) Perumusan perencanaan dan pengendalian sumber pendapatan dan 

pembelanjaan serta kekayaan perusahaan 

3) Penyususnan laporan dan evaluasi kinerja sesuai bidang tugas dan fungsinya 

c. Direktur Teknik 

       Direktur teknik mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian kegiatan 

di bidang perencanaan teknik produksi distribusi serta perawatan. Direktur teknik 

mempunyai fungsi : 

1) Perumusan perencanaan dan pengendalian program-program bidang 

perencanaan teknik, produksi, distribusi dan perawatan. 

2) Pengendalian kebijakan umum di bidang teknik, membuat perencanaan 

desain proyek, program kerja, pengadaan dan pemeriksaan proyek yang 

dilaksanakan oleh perusahaan 

3) Pengendalian operasional sumber-sumber produksi, distribusi dan 

sambungan-sambungan kepada pelanggan dan fasilitas-fasilitas transmisi 

d. Manajer Umum 
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       Manajer umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan 

pengendalian kegiatan dibidang administrasi, hukum, humas serta logistik. 

Manajer umum mempunyai fungsi 

1) Menyusun dan perumusan pelaksanaan kegiatan perencanaan 

2) Penyusunan dan perumusan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang 

berhubungan dengan produk-produk dan hubungan masyarakat 

3) Perumusan perencanaan pelaksanaan pengadaan kebutuhan logistic 

perusahaan 

e. Manajer Sumber Daya Manusia 

       Manajer sumber daya manusia mempunyai tugas dan menyelenggarakan 

perencanaan program kegiatan administrasi, pemberdayaan, pengembangan dan 

peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia 

mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan dan perencanaan program pendayagunaan, pembinaan dan 

pengembangan sumber daya manusia 

2) Penyelengaraan program pemberdayaan sumberdaya manusia dalam rangka 

peningkatan kinerja dan kesejahteraan 

3) Penyelenggaraan administrasi sumber daya manusia 

f. Manajer Keuangan 

       Manajer keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusuna dan 

perencanaan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan, menyelenggarakan 

administrasi keuangan evaluasi pelaksanaan anggaran menyajikan laporan dan 

analisis hasil keuangan. Manajer keuangan mempunyai fungsi : 

1) Menyususn perencanaan anggaran pendapatan dan belanja perushaan 



58 
 

2) Penyelenggaraan administrasi keuangan perusahaan berdasarkan undang-

undang yang berlaku. 

3) Pelaksanaan evaluasi data keuangan dan mengadakan pelaksanaan penilaian 

anggaran dan belanja peusahaan 

g. Manajer Hubungan Pelanggan 

       Manajer hubungan pelanggan mempunyai tugas menyelnggarakan upaya 

peningkatan pemasaran, pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat. Manajer 

hubungan pelanggan mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan kegiatan pemasaran, pelayanan dan penyuluhan kepada 

pelanggan  

2) Pelaksanaan dan pengolahan data bagi pelanggan dan calon pelanggan 

3) Penyelenggaraan pencatatan, pemeriksaan dan pengevaluasian penggunaai air 

pelanggan berdasarkan hasil catatan 

h. Manajer Perencanaan Teknik 

       Manajer perencanaan teknik mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengembangan teknologi dan instalasi air bersih. Manajer teknik mempunyai 

fungsi : 

1) Penyusunan perencanaan pengembangan dan rehabilitasi sistem instalasi air 

bersih dalam jangka pendek 

2) Perencanaan penambahan jumlah pelanggan pada wilayah pengembangan 

sesuai kemampuan produksi dan distribusi 

3) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan direktur teknik sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

i. Manajer Produksi 
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       Manajer produksi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, 

pengendalian, penyediaan dan pengolahan serta menjaga kualitas air. Manajer 

produksi mempunyai fungsi :  

1) Penyusunan perumusan perencanaan penyediaan air baku yang cukup dan 

memenuhi standart air bersih secara terus menerus dan berkesinambungan 

2) Pelaksanaan pemeliharaan sumber air dan sekitar sumber air 

3) Pelaksanaan pemeliharaan pipa transmisi dan pengendalian terhadap 

operasional produksi 

j. Manajer Distribusi 

       Manajer distribusi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, 

pengendalian, distribusi air dan pengendalian tutup buka ganti meter. Manajer 

produksi mempunyai fungsi : 

1) Penyelenggaraan kelancaran dan kelangsungan distribusi air pada pipa 

distribusi 

2) Penyelenggaraan pengembangan jaringan pipa distribusi dan pemasangan 

instalasi pipa pelanggan, pipa baru dan pengembalian bekas galian pipa 

3) Penyelenggaraan penggantian meter secara periodik 

k. Manajer Perawatan 

       Manajer perawatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan 

perawatan, perbaikan bangunan, mekanin dan elektrik. Manajer perawatan 

mempunyai fungsi : 

1) Menyusun perencanaan perawatan, perbaikan bangunan, kendaraan peralatan 

mekanik dan elektrik 
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2) Pelaksanaan perawatan dan perbaikan jaringan pipa serta jalan bekas galian 

pipa 

3) Pelaksanaan perawatan dan perbaikan meter air 

l. Bidang Penelitian dan Pengembangan 

       Bidang penelitian dan pengembangan merupakan lembaga fungsional sebagai 

unsur pembantu direktur utama dalam bidang penelitian dan pengembangan 

perusahaan. Kepala bidang penelitian dan pengembangan mempunyai kedudukan 

yang setara dengan manajer.. kepala bidang penelitian dan pengembangan 

mempunyai fungsi :  

1) Pelaksanaan penelitian, evaluasi sistem dan prosedur operasional perusahaan 

2) Penyusunan perencanaan pengembangan perusahaan jangka menengah dan 

jangka panjang 

3) Pelaksanaan evaluasi pengembangan perusahaan 

m. Satuan Pengawasan Internal 

       Satuan pengawasan internal merupakan lembaga fungsional sebagai unsur 

pembantu direktur utama dalam bidang pengawasan internal perusahaan. Kepala 

satuan pengawasan internal memiliki kedudukan yang setara dengan manajer. 

Satuan pengawasan internal mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal 

2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kerja dan prosedur 

kerja sesuai ketentuan yang berlaku 

3) Pelaksanaan pengawasan dan pemerikasaan atas pengelolaan keuangan 

materil dan personil 

n. Walikota  
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       Walikota adalah unsur perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dan 

segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau badan pengawas. 

Walikota memiliki fungsi : 

1) Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan 

perusahaan dari direksi atau badan pengawas 

2) Mengangkat dan memberhentikan badan pengawas dan direksi 

3) Mengesahkan perencanaan strategic dan anggaran perusahaan daerah. 

o. Badan pengawas 

       Badan pengawas adalah unsur perusahaan yang mempunyai tugas 

penyelenggaraan pengawasan secara khusus serta memberi nasihat kepada direksi 

dalam menjalankan perusahaan. Badan pengawas mempunyai fungsi : 

1) Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan 

direksi 

2) Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana 

perubahan status kekayaan perusahaan  

3) Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan rencana 

dan perhitungan rugi/ laba.  
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3. Struktur Organisasi PDAM Kota Malang




