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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Kota Malang 

3.1.1 Kondisi Geografis  

 Kota Malang merupakan salah satu pusat kota dalam pengembangan kawasan 

tengah yang ada di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota terbesar kedua setelah 

Surabaya JawaTimur. Kota Malang berada di dataran tinggi yang cukup sejuk yang 

terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh 

Kabupaten Malang. Secara geografis Kota Malang berada di daerah pegunungan 

dengan ketinggian antara 440-667 di atas permukaan laut, sebelah utara terdapat 

Gunung Arjuno, di sebelah Timur terdapat Gunung Semeru, dan disebelah barat 

terdapat Gunung Panderman dan Gunung Kawi. Dengan adanya keberadaan itulah 

Kota Malang dialiri oleh beberapa Sungai yang meliputi Sungai Brantas, Sungai 

Metro, Sungai Bango, dan Sungai Amprong, dan Sungai Sukun. 

Selain itu, Kota Malang juga mendapatkan curah hujan yang cukup relative 

tinggi antara Bulan November sampai Bulan April, dimana curah hujan tertinggi 

terjadi pada Bulan Januari mencapai 385mm selama 24 hari. Hal itulah yang 

menyebabkan rata-rata kelembapan minimum mencapai 19% sedangkan kelembapan 

maksimum 98% yang menjadikan rata-rata suhu udara mencapai 22,0Oc-24,8Oc suhu 

udara minimum mencapai 17,2o dan suhu udara maksimum mencapai 31,4C. 

Secara administrative Kota Malang merupakan kota yang termasuk kota 

dingin karena kota tersebut berada diatas permukaan laut dan berada pada dataran 

tinggi yang memiliki luas wilayah sebesar 110,06km2, dan memiliki dataran tinggi 
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antara 440-667m diatas permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk di Kota 

Malang pada bulan Juni tahun 2018 mencapai 910.203 jiwa dan terdiri atas 454.382 

jiwa penduduk laki-laki dan 455.821 jiwa penduduk perempuan. 

Gambar 3.1 

Peta Kota Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :https://malangkota.go.id/ 

3.1.2  Kondisi Topografis  

 Sebagaimana telah diketahui selama ini bahwa Kota Malang merupakan salah 

satu icon yang menjadi tujuan wisata yang berada di Jawa Timur, karena memiliki 

potensi alam serta iklim yang dimiliki, hal tersebut disebabkan karena Kota Malang 

berapa pada ketinggian antara 440-667 m diatas permukaan air laut. Sedangkan 

https://malangkota.go.id/
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secara astronomis Kota Malang terletak pada 112,06o - 112,07o BT dan 7,06O - 8,02O 

LS yang berada di tengah-tengah Kabupaten Malang dan Kota Batu.54 

 Terletak pada wilayah daerah perbukitan dan dataran tinggi serta Kota Malang 

sendiri dilewati oleh beberapa sungai baik sangat besar maupun kecil. Berikut 

tipologi dari wilayah Kota Malang yaitu: 

a. Daerah Dataran Tinggi 

Wilayah Kota Malang memiliki daerah ketinggian antara 200-499m dari 

permukaan air laut yang menyebabkan Kota Malang menjadi dingin dan berada di 

beberapa gunung yang ada di Kota Batu dan Kabupaten Malang. Penyebaran 

daerah wilayah di Kota Malang yang terdapat dataran tinggi meliputi daerah 

kecamatan klojen, kecamatan suku, kecamatan lowokwaru, kecamatan blimbing, 

dan daerah kecamatan kedungkandang. Sedangkan Kota Malang sendiri juga 

memiliki tingkat kemiringan dataran tinggi cukup bervariasi dengan kemiringan 

2-5o, sedangkan di bagian lembah perbukitan rata-rata kemiringan 8-15% hal 

tersebut juga sering terjadi suatu bencana longsor pada saat terjadi hujan. 

Sedangkan curah hujan di Kota Malang rata-rata terjadi di daerah dataran 

tinggi antara 1000-1500mm/th dengan keadaan angin didataran tinggi rata-rata 

arah angina pada bulan Oktober-April tertiup dari arah barat laut dan bersifat 

abash/penghujan. Sedangkan pada bualn April-Oktober bertiup dari arah tenggara 

angin bersifat kering/kemarau. Endapan yang terjadu di dataran tinggi relatip tipis 

sehingga tidak memengaruhi aktivitas kehidupan dan matahari terbit antara pukul 

05.15-05.30 dan terbenam pukul 17.17-17.30 WIB. 

                                                           
54Buku Suku Sanitasi BKBPM Kota Malang, hlm 6 
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b. Derah Perbukitan 

Kota Malang memiliki daerah dengan ketinggian antara 500-999m dari 

permukaan laut. Selain itu, penyebaran daerah perbukitan wilayah Kota Malang 

memiliki ketinggian antara 500-999m diatas permukaan air laut yang terdapat 

dibagian timur kecamatan kedungkandang. Sedangkan daerah ini juga memiliki 

wilayah perbukitan yang cukup memanjang dari utara keselatan dengan 

permukaanya bergelombang yaitu gunung buring. 

c. Sungai-sungai 

Adapun sungai-sungai yang membentang dan berada terbesar di kota 

Malang adalah sungai brantas, yang memiliki panjang antara 58.078m dan lebar 

kurang lebih 50m, sedangkan secara maksimal sungai brantas memiliki debit air 

berkisar antara 20.160m3/detik, akan tetapi secara minimum mempunyai debit air 

antara 8.181m3/detik. Selain terdapat sungai, Kota Malang juga mempunyai 

sumber mata air yang bersal dari gunung Anjasmoro yang dapat membantu 

kehidupan masyarakat kota malang. Pada saat musim hujan , air di sungai brantas 

akan mengalami kenaikan sekitar empat meter dengan mempunyai dasar sungai 

berbentuk U dengan mengandung batu granit serta arus air juga terlihat lemah 

pada saat terjadi musim kemarau begitu juga dengan sebaliknya pada musim 

hujan. Selain sungai brantas kota malang juga terdapat sungai bango dan sungai 

ampung. 

3.1.3  Kondisi Klimatologi 

 Kota Malang memiliki kondisi tropis selayaknya wilayah lain yang ada di 

Indonesia. Terdapat suhu dengan rata-rata tiap bulannya di Kota Malang yaitu pada 
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tahun 2007 yang terekam di antara 22,9Oc sampai dengan 24,21Oc. Suhu maksimal di 

Kota Malang dapat mencapai 31,8Oc serta suhu minimum dapat mencapai 19,0Oc. 

Pada tahun 2014 pernah tercatat kenaikan suhu udara pada Kota Malang yang naik 

pada angka 29,0Oc, hal ini disebabkan karena padatnya julah penduduk di Kota 

Malang. Kelembapan di Kota Malang bisa berkisar diantara 79%-85%, kelembapan 

maksimal yaitu 99% yang memiliki kelembapan minimumnya bisa 37%. 

 Seperti halnya di daerah lain di Indonesia Kota Malang mempunyai 

perubahan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau berlandaskan dari 

hasil pengamatan pada BMKG Karangploso, musim kemarai dimulai bulan Juni 

sampai dengan bulan November disertai dengan dimulainya musim hujan pada bulan 

November sampai dengan bulan Mei. Adanya curah hujan relative tinggi yang 

tercatat pada bula Februari sampai April. Namun curah hujan yang relative rendah 

menjadi bulan Juni serta September. 

3.1.4  Kondisi Administratif 

 Kota Malang mendapatkan predikat sebagai kota terbesar di Jawa Timur 

setelah Kota Surabaya. Dengan memiliki luas sekitar 110.06km2 atau dengan kata 

lain 11.005.66 hektar. Dalam sistem kewilayahan provinsi Jawa Timur, Kota Malang 

disini bertempat dibagian tengah atau sentral dari kewilayahan administrasi 

Kabupaten Malang dengan lokasi administrasi yaitu sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara, yaitu berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan 

Karag Ploso Kabupaten Malang. 

2) Sebelah Selatan, yaitu berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan 

Pakisaji Kabupaten Malang. 
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3) Sebelah Barat,yaitu berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. 

4) Sebelah Timur, yaitu berbatasan dengan Kecaatan Pkis dan Kecamatan 

Tumpang Kabupaten Malang. 

Selaras dengan ketetapan Kota Malang secara administrative dibagi menjadi 

lima Kecamatan, yaitu: 

a. Kecamatan Klojen, 

b. Kecamatan Blimbing, 

c. Kecamatan Sukun, 

d. Kecamatan Lowokwaru, dan 

e. Kecamatan Kedungkandang. 

Tabel 3.1 

Luas Wilayah Kota Malang Per Kecamatan 

No Lokasi Luas Lokasi 

1 Kecamatan Kedungkandang 39,89 km2 

2 Kecamatan Sukun 20,97km2 

3 Kecamatan Klojen 8.83 km2 

4 Kecamatan Blimbing 17,77km2 

5 Kecamatan Lowokwaru 22,60 km2 

 Jumlah 110,06 km2 

Sumber: https://malangkota.go.id/dokumen-daerah/mda-malang-dalam-angka/ 

3.1.5 Kondisi Demografi 

 Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Malang, jumlah penduduk di Kota Malang mencapai angka 907.386 jiwa 
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terdiri atas 452.858 jiwa penduduk laki-laki dan 454.528 jiwa penduduk perempuan. 

Kemudian Kecamatan Sukun dengan jumlah penduduk 209.919 jiwa, Kecamatan 

Blimbing 199.051 jiwa, Kecamatan Lowokwaru 174.570 jiwa, dan Kecamatan 

Klojen 110.064.55 

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Kota Malang Per Januari 2018 

No Lokasi Pria Wanita Jumlah 

1 Kec. Kedungkandang 106.178 jiwa 106.603 jiwa 213.782 jiwa 

2 Kec. Sukun 105.225 jiwa 104.694 jiwa 209.919 jiwa 

3 Kec. Klojen 53.970 jiwa 56.094 jiwa 110.064 jiwa 

4 Kec. Belimbing 99.508 jiwa 99.543 jiwa 199.051 jiwa 

5 Kec. Lowokwaru 86.978 jiwa 87.594 jiwa 174.570 jiwa 

 Jumlah 452.858 jiwa 454.528 jiwa 907.386 jiwa 

Sumber: http://dispendukcapil.malangkota.go.id/2018/05/lampid-2018/ 

3.1.6  Visi, Misi Kota Malang 

 Untuk mendukung perwujudan visi RencanaPembangunan Jangka Menengah 

Dearh (RPJMD) Kota Malang pada tahun 2013-2018, maka tercetuslah visi beserta 

misi dari Bappeda Kota Malang yang memiliki keselarasan dengan visi dan misi Kota 

Malang. Adapun visi dan misi Kota Malang pada periode 2013-2018 yang dijadiknya 

rujukan ialah “Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”. Istilah 

martabat disini adalah merajuk kepada harga diri kemanusiaan, yang dapat dimaknai 

sebagai kemuliaan. Sehingga nantinya dengan visi “Menjadikan Kota Malang sebagai 

Kota Bermartabat” diharapkan dapat terwujudnya suatu kondisi yang mulia bagi 

                                                           
55Web resmi Dispendukcapil Kota Malang, http://dispendukcapil.malangkota.go.id/ 2018/05/lampid-

2018/. Diakses pada 8 Desember 2018 

http://dispendukcapil.malangkota.go.id/2018/05/lampid-2018/
http://dispendukcapil.malangkota.go.id/%202018/05/lampid-2018/
http://dispendukcapil.malangkota.go.id/%202018/05/lampid-2018/
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seluruh lapisan masyarakat. Untuk pada nantinya Kota Malang dapat dijuluki sebagai 

kota bermartabat, maka perlu diwujudkannya Kota Malang yang menganut prinsip 

aman, tertib, bersih, dan asri, menjadikan masyarakat untuk bersifat mandiri, 

makmur, sejahtera, terdidik, berbudaya, serta memiliki nilai religious yang tingi. 

 Sehingga diharapakan nantinya Kota Malang dapat mempunyai keunggulan 

dalam segala aspek dan dapat berdaya saing tinggi untuk menempatkan diri sebagai 

kota yang terkemuka dengan memiliki prestasi dalam segala bidang. Selain itu visi 

dari makna bermartabat dapat dijadikan makna dari pembangunan yang merujuk pada 

segala situasi yang akan diwujudkan pada tahun 2013-2018 diantaranya, Bersih, 

Makmur, Adil, Religius beserta toleransi, Terkemuka,Aman, Berbudaya, Asri, dan  

Terdidik. 

3.2  Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang 

3.2.1  Visi dan Misi  

 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki visi yaitu 

informative yang memiliki arti inovaif, fleksibel, original, maju, terukur, integritas, 

dan factual. Perwujudan Informatif di Kota Malang dimana suatu karakter pada 

masyarakat Kota Malang yang menyadari, mempunyai tingkat pengetahuan serta 

kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan beserta dengan menyebarkan 

informasi, dan membuat informasu sebagai tambahan nilai dalam meningkatkan 

kualitas dalam kehidupan masyarakat. 

 Informative disini memiliki arti yaitu kemampuan untuk dapat 

mengmbangkan diri sesuai dengan keperuntukannya seiring dengan perkembangan 

era yang semakin maju, terbukanya berbagai hal baru yang mempunyai orientasi 
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untuk kedepannya, Fleksibel disini mempunyai makna yaitu kemampuan dalam 

beradaptasi dan bekerja secara efektive pada situsi yang berbeda, baik dengan 

individu maupun team kerja. Original disini memiliki gagasan yang adaptive yang 

mengandung berbagai macam keadaan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta 

kearifan lokal. Maju disini mempunyai makna keahlian untuk terus berkembang dan 

memliki jiwa yang tidak mudah merasa berpuas diri dengan pencapaiannya saat ini. 

Sedangkan terukur disini memiliki makna sebagai akuntabel dan dapat di 

pertanggungjawabkan. Integritas disini memiliki arti konsistensi antar perilaku serta 

prinsip yang dianut serta keteguhan dalam menjunjung tinggi dalam nilai luhur 

keyakinan. Terakhir yakni factual yang memiliki arti data dan informasi yang 

diberikan bersifat terkini dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. 

 Misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yaitu terwujudnya 

birokrasi pelayanan komunikasi dan informatika yang memiliki integritas moral yang 

tinggi, pengoptimalan sistem pelayanan kepemerintahan berbasis e-governance yang 

terintegrasi, meningkatnya kebutuhan informasi layanan kepada masyarakat dengan 

karakter komunikasi yang lancar serta informasi yang akurat dalam rangka 

meningkatnya kapasitas pelayanan publik yang nantinya harus bisa dipertanggung 

jawabkan, meningkatnya pengelolaan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan 

kemitraan, lembaga komunikasi dalam menyebarkan layanan informasi publik yng 

berbasis kearifan lokal dan terwujudnya profesionalisme pelayanan dalam pos dan 

telekomunikasi. 
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Gambar 3.2 

Roadmap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: http://kominfo.malangkota.go.id/profil/renstra-2009-2013/ 

3.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi  

 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang memiliki ruang lingkup 

tugas pokok dan fungsi diantaranya yaitu, Diskominfo Kota Malang melaksanakan 

tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan untuk urusan pemerintah daerah 

di bidang komunikasi dan informatika. Untuk Diskominfo melaksanakan tugas pokok 

tersebut, secara keseluruhan Diskomifo Kota Malang mempunyai berbagai fungsi di 

dalamnya. 

 Fungsi dimaksud diatas diantaranya, perumusan serta pelaksanaan suatu 

kebijakan bersifat teknis dalam bidang komunilasi dan informatika, melakukan 

berbagai fungsi oleh pejabat pengelola informasi serta dokumentasi, melaksanakan 

http://kominfo.malangkota.go.id/profil/renstra-2009-2013/
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koordinasi, ketersediaan fasilitas serta pengawasan dalam kegiatan bidang pos dan 

telekomunikasi, melaksanakan koordinasi dan fasilitator pemberdayaan komunikasi 

sosial dalam membangun kemitraan media beserta melaksanakan sosialisasi 

informasi daerah. 

 Kepengawasan dan atau pengendalian dalam melaksanakan telekomunikasi 

mencakup area perkotaan, melaksanakan pembangunan telekomunikasi serta tersedia 

warung telekomunikasi, warung selular, dan lain sebaginya. Terlaksananya standart 

pelayanan minimal , penyusunan beserta melakukan kegiatan dengan berpedoman 

dengan standart pelayanan publik serta standart operasional dan prosedur. 

 Penyampaian data dari hasil pembangunn dari hasil informasi lainnya yang 

terkait dengan pelayann publik baik secara berskala melalui website pemerintah 

daerah, memberdayakan dan melakukan pembinaan untuk pemegang jabatan 

fungsional. Pengefaluasian dan melakukan laporan dalam melaksanakan tupoksi serta 

melakukan berbagai fungsi lainnya yang telah diberikan oleh walikota sesuai dengan 

peruntukannya. 

3.2.3  Sasaran dan Tujuan  

 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Diskominfo Kota Malang sesuai 

dengan apa yang diiginkan, perlu juga ditetapkan tujuan yang mengarahkan kepada 

sasaran utama yang nantinya bisa dicapai dengan mendasarkan kepada pernyataan 

visi dan misi namun harus tetap memerhatikan strategi lainnya. Tujuan yang akan 

dicapai Diskominfo Kota Malang adalah meningkatnya sumber daya aparatur yang 

memiliki kompetensi di dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. 
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 Meningkatnya kominten dan terintegrasi seluruh pejabat yang mengerjakan 

tupoksi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, mengingatnya kwalitas 

layanan publik yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang layak serta 

memadai beserta adanya data penunjang, berkembangnya master plant e-governance, 

pengembangan sistem dengan layanan kedinasan yang terintegritas tinggi serta 

mempunyai performa layanan publik berbasis online, dan meningkatnya sistem untuk 

keamanan komunikasi dan informatika. 

 Berdasarkan tujuan yang diingikan diatas, maka perlu ditetapkannya sasaran 

yang ditujukan diantaranya, meningkatnya kapasitas sistem layanan pemerintahan 

yang berkompeten serta professional, berkembangnya sistem pelayanan pemerintah 

berbasis elektronik, tersedianya sarana dan prasarana, meningkatnya dalam penerapan 

serta meningkatnya kwalitas layanan aplikasi e-governance pada layanan publik, serta 

berkembangnya sistem dengan berbasis aplikasi yang terintegrasi. 

3.2.4  Kepegawaian dan Struktur Organisasi 

Profil Kepegawaian Diskominfo Kota Malang 

Tabel 3.3 

Komposisi Status Kepegawaian Per Januari 2014 

KOMPOSISI STATUS KEPEGAWAIAN 

1. PNS 37 Orang 

2. PEGAWAI TIDAK TETAP (KONTRAK) 5 Orang 

JUMLAH 42 Orang 

Sumber : http://kominfo.malangkota.go.id/ 

 

http://kominfo.malangkota.go.id/
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Tabel 3.4 

Komposisi Jabatan PNS/CPNS Per Januari 2014 

KOMPOSISI JABATAN PNS/CPNS 

1. JABATAN STRUKTURAL 22 Orang 

2. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU - Orang 

JUMLAH 22 Orang 

Sumber : http://kominfo.malangkota.go.id/ 

Tabel 3.5 

Komposisi Gender PNS/CPNS Per Januari 2014 

KOMPOSISI GENDER PNS/CPNS 

1. LAKI-LAKI 19 Orang 

2. PEREMPUAN 18 Orang 

JUMLAH 37 Orang 

Sumber : http://kominfo.malangkota.go.id/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kominfo.malangkota.go.id/
http://kominfo.malangkota.go.id/
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Gambar 3.3 

Struktur Organisasi Diskomifo Kota Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://kominfo.malangkota.go.id/ 

3.2.5 Bentuk Pelayanan Publik di Kota Malang 

Tabel 3.6 

Potensi Layanan Jasa Pos serta Telekomunikasi 

NO POTENSI JUMLAH(UNIT) 

1 Menara Telekomunikasi 282 

2 Pengusaha JasaTitipan terdiri atas : 

- Dari Pusat 

- Dari Cabang 

- Dari Agen 

 

40 

42 

52 

3 Warnet 244 

4 Jumlah Operator Seluler 7 

5 Pemakai hp di Kota Malang 390.000 

Sumber : http://kominfo.malangkota.go.id/ 

 

http://kominfo.malangkota.go.id/
http://kominfo.malangkota.go.id/
http://kominfo.malangkota.go.id/wp-content/uploads/2011/10/Bagan-Susunan-Organisasi-Dinas-KOMINFO-3.jpg
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Tabel 3.7 

Potensi Media Komunikasi serta Kemitraan Media 

NO POTENSI JUMLAH 

1 KIM 9 kelompok 

2 Hiburan Masyarakat 25 kelompok 

3 Stasiun Radio 13 unit 

4 Stasiun Radio Komunitas 9 unit 

5 Stasiun Televisi 4 unit 

Sumber : http://kominfo.malangkota.go.id/ 

Tabel 3.8 

Media Informasi dan Komunikasi yang Sedang Dikembangkan 

NO POTENSI KETERANGAN 

1 Website Pemerintah Kota Malang 

(http://malangkota.go.id) 

Portal Resmi Perintah kota Malang 

2 Layanan Pengaduan Online 

(http://malangkota.go.id/pengaduan) 

Menerima keluhan rakyat dan 

meneruskannya ke OPD Terkait 

untuk ditindaklanjuti 

3 Media Center Kendedes 

(http://mediacenter.malangkota.go.id) 

PusatInformasi dan Komunikasi 

Publik 

4 Facebook Pemerintah Kota Malang 

(http://facebook.com/malangkota.go.id) 

Jejaring social untuk menyerap 

aspirasi dan pubikasi informasi 

5 Twitter Pemkot Malang 

(http:twitter.com/pemkotmalang) 

Jejaring social untuk menyerap 

aspirasi dan publikasi informasi 

6 Video Publikasi viaYoutube 

(http://youtube.com/mediacentermalang) 

Media publikasi dalam bentuk video 

7 TV Digital Information Service Televise informasi untuk 

mendukungpelayanan perkantoran 

terpadu  

http://kominfo.malangkota.go.id/
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8 TV MIP (Media Informasi Publik) Televisi informasi berisi informasi 

publik bagi masyarakat 

9 Telecenter: 

a. TC Daragati 

b. TC Bahrul Maghfiroh 

 

Di Kel. Buring Kec. 

Kedungkandang 

Di Kel. Merjosari Kec Lowokwau 

Sumber: http://kominfo.malangkota.go.id/ 

Tabel 3.9 

Sistem Aplikasi pada Pemerintah Kota Malang 

NO OPD APLIKASI TAHUN KET 

1 Dinas Komunikasi dan 

Informatika 

-Pengaduan Online 

-Portal Pemkot 

-Subdomain 

-Webmail 

-SMS Gateway 

-LPSE 

-Zibra Mail 

-Nagios 

-FreeNAS 

-ProxmoxVirtual Envr 

-Block Office 

-Website Media 

Center 

-Website Kominfo 

-E-Office 

2007 

2007 

2007 

2007 

2009 

2011 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

2012 

 

2 Perpustakaan -Digital Library 

-Digital Library 

(perbaikan) 

2007 

2008 

 

3 Bagian Keuangan -SIM Keuangan 2007  

http://kominfo.malangkota.go.id/
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-SIM Keungan 

(perbaikan) 

2008 

4 Perijinan/BP2T -SIM Perijinan 

(offline) 

-SIM Perijinan 

(perbaikan) 

-SIM Perijinan 

(online) 

-Website BP2T 

2007 

 

2008 

 

2010 

2012 

 

5 Badan Kepegawaian Daerah -SIM Kepegawaian 

-SIM Peg(perbaikan) 

-Website BKD 

2007 

2009 

2012 

 

6 Dinas Perindustrian 

Perdagangan 

-SIM Perind&Perdag 

-Website GIS Sentra 

Industri 

2008 

2012 

 

7 Dinas Kependudukan dan 

Pencatan Sipil 

-SIM Kependudukan 

-SIM Kependudukan 

(perbaikan) 

2008 

2009 

 

8 Badan Pembangunan 

Daerah 

-SIM Integrasi 

-SIM Renda 

-SIM Aset 

-SIM Pendapatan 

Daerah 

-SIM Keuangan 

-SIM Kepegawaian 

2011 

2011 

2011 

2011 

 

2011 

2011 

 

9 Bagian Organisasi SIM Aplikasi  

Analisa Jabatan 

2012  

10 Bagian Pemerintahan SIM Apliksi 

Pemerintahan 

2012 Integrasi 

BagPem 



72 
 

capil 

11 Dinas Kebudayaan da 

Pariwisata 

Website Disbudpar 2012  

12 Dispora Website Dispora 2012  

Sumber: http://kominfo.malangkota.go.id/ 
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