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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Malang  

Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Jawa Timur. 

Kota Malang berjarak 90 km dari ibu kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya dan 

termasuk kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Letak Kota Malang 

secara geografis berada di dataran tinggi dengan temperatur suhu yang relatif rendah 

sehingga Kota ini juga dijuluki sebagai Kota Dingin. Selain itu Kota Malang juga 

terkenal dengan kemajuan dalam bidang pendidikan, industri dan pariwisata, sebab 

tiga bidang tersebut berkembang pesat di Kota Malang.  

Malang dijuluki sebagai Kota Pendidikan karena banyak Perguruan Tinggi 

berada di Kota ini dengan persebaran mahasiswanya berasal dari seluruh wilayah 

Indonesia. Perguruan Tinggi di Kota Malang menjadi incaran calon mahasiswa dari 

berbagai daerah karena selain biaya kuliah dan biaya hidup yang relatif terjangkau, 

juga didukung dengan fasilitas dan kualitas perguruan tinggi yang baik. Selain 

Perguruan Tinggi, Kota Malang juga memiliki berbagai macam fasilitas pendidikan 

lain seperti sekolah formal, lembaga pendidikan non formal, dan pondok pesantren. 

Untuk lembaga pendidikan non formal, peserta lembaga pendidikan tersebut juga 

tidak hanya berasal dari Kota Malang saja, tetapi juga berasal dari berbagai daerah di 

Indonesia. Kota Malang juga dikenal sebagai Kota Industri karena cukup banyak 

industri yang berkembang di Kota ini baik dari yang skala kecil sampai dengan 

industri skala besar. Untuk industri skala kecil dan menengah langsung difasilitasi 
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dan dibina oleh Pemerintah Kota Malang, dalam hal ini oleh Dinas Koperasi Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah. Sementara itu untuk industri skala besar terus 

dipublikasikan ke level nasional maupun internasional untuk terus mendukung 

kemajuan industri skala besar yang berkembang di Kota Malang.  Kota ini juga 

dijuluki sebagai Kota Pariwisata karena banyak tujuan obyek wisata yang banyak 

dikunjungi baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegera. Setiap 

tahunnya Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pariwisata terus melakukan 

pembenahan dan perbaikan terhadap berbagai macam obyek wisata ataupun 

membuka obyek wisata baru untuk semakin meningkatkan kunjungan wisatawan ke 

Kota Malang.  

1. Visi dan Misi Kota Malang  

Visi dan Misi merupakan acuan yang harus digunakan oleh Pemerintah 

Daerah sebagai pedoman untuk menyusun program atau kegiatan sehingga sesuai 

dengan kebutuhan dalam masyarakat. Pemerintah Kota Malang dalam menjalankan 

proses penyelenggaraan pemerintahan juga harus mendasarkan pelaksanaannya pada 

visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa visi adalah rumusan 

secara garis besar tentang kemajuan pembangunan yang harus diperoleh pada akhir 

periode perencanaan. Sedangkan, untuk mengelaborasikan visi yang telah ada, maka 

harus dijabarkan ke dalam misi-misi yang sifarnya lebih teknis sebagai upaya 

tindaklanjut dari visi tersebut.  
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a. Visi Kota Malang  

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, memuat arti penting Visi sebagai rumusan secara garis besar 

tentang kemajuan pembangunan yang harus diperoleh pada akhir periode 

perencanaan. Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah selanjutnya disebut RPJMD tahun 2013 – 2018 visi Kota Malang adalah 

Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat. Martabat dalam arti secara 

harafiah adalah merujuk pada prinsip kemanusiaan. Sehingga sesuai dengan Visi 

yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2013 – 2018 maka, 

Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat diharapkan dapat memberikan 

arahan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang bermartabat.  

Untuk mendukung Kota Malang sebagai Kota Bermartabat sesuai dengan 

yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang, maka diperlukan perwujudan nyata. 

Perwujudan nyata yang dilaksanakan harus dapat mencerminkan masyarakat Kota 

Malang yang mandiri, terdidik, sejahtera, makmur, dan berbudaya serta memliki nilai 

spiritualitas yang dilandasi oleh sikap saling menghargai dan toleransi terhadap 

segala macam perbedaan. Selain itu juga perwujudan nyata lainnya juga hraus dapat 

mecerminkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab 

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan memperhatikan hal-hal yang 

telah diuraikan tersebut maka diharapkan Kota Malang akan semakin unggul dan 

berdaya saing sehingga dapat menunjukan berbagai macam prestasi di berbagai 
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bidang. Visi Bermartabat juga dapat dijadikan sebagai akronim dari hal-hal yang 

menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan seperti, Bersih, Makmur, Adil. 

Religius, Tolreansi, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik.  

b. Misi Kota Malang  

Untuk mendukung dan mengelaborasikan visi yang telah ditetapkan, maka 

untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, visi tersebut perlu 

dijabarkan lagi ke dalam misi yang sifatnya lebih teknis. Dengan menjabarkan misi 

yang sesuai dengan arti visi dan kondisi di masyarakat maka misi tersebut akan lebih 

cepat untuk dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat. Perlu diketahui bahwasannya 

Misi Kota Malang terdiri atas empat indikator. Misi yang pertama adalah upaya 

peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan dalam bidang pendidikan dan 

kesehatan. Dengan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan 

kesehatan diharapakan berdampak baik terhadap indeks pembangunan manusia dan 

peningkatan kesehatan masyarakat.  

Misi Kota Malang yang kedua adalah meningkatkan  produktivitas dan daya 

saing daerah. Dengan semakin meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah 

maka diharapkan Kota Malang akan semakin berkembang dalam pelaksanaan 

industri, secara khusus bagi industri kecil dan menengah yang dewasa ini jumlah dan 

perkembangannya semakin pesat. Selain itu tujuan lain dari misi tersebut adalah 

adanya perkembangan dalam sektor lain seperti perdagangan, dan pariwisata serta 

mewujudkan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.  
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Misi Kota Malang yang ketiga yakni upaya untuk mensejahterakan dan 

memberikan upaya perlindungan kepada masyarakat yang sangat rentan terhadap 

permasalahan gender dan permasalahaan sosial. Tujuan penjabaran misi tersebut 

yakni untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang hidup dibawah 

garis kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan, peningkatan 

peran serta kaum perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan urusan lainnya 

(kesetaraan gender), serta meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat 

sehingga lebih toleran dan saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada.  

Misi Kota Malang yang keempat adalah upaya peningkatan terhadap 

pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur umum yang terpadu, berkelanjutan, 

sesuai dengan konsep tata ruang dan wilayah serta sesuai dengan ketentuan AMDAL. 

Tujuan dari adanya misi keempat ini adalah sebagai langkah untuk mewujudkan 

pembangunan dan perawatan infrastruktur yang berkualitas serta taat terhadap 

peraturan tata ruang dan tata wilayah pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik 

sehingga pemanfaatan tata ruang kota sesuai dengan peruntukannya.  

Misi Kota Malang yang terakhir adalah upaya untuk menciptakan 

pemerintahan yang berkualitas melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dan 

perubahan dalam pelaksanaan pelayanan publik agar lebih profesional, akuntabel dan 

berorientasi pada kepuasan masyarakat. Misi ini dijabarkan untuk mewujudkan 

pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta dapat mewujudkan 

kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien.  
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2. Geografis  

Kota Malang secara geografis berada di dataran tinggi dengan ketinggian 440-

667 meter diatas permukaan laut. Dengan posisinya yang berada di dataran tinggi 

maka maka Kota ini juga memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata. Wilayah 

Kota Malang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dengan posisi 

astronomis 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan. 

Wilayah Kota Malang berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di wilayah 

Kabupaten Malang, sebagai berikut
52

 : di sebelah utara, Kota Malang berbatasan 

langsung dengan wilayah kecamatan Singosari dan kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang. Sementara itu di wilayah timur, Kota Malang berbatasan 

langsung dengan wilayah kecamatan Pakis dan wilayah Kecamatan Tumpang, yang 

menjadi bagian dari Kabupaten Malang. Selanjutnya untuk di wilayah selatan, Kota 

Malang berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan 

Pakisaji, Kabupaten Malang. Sedangkan di wilayah barat, Kota Malang berbatasan 

langsung dengan wilayah Kecamatan Wagir dan Wilayah Kecamatan Dau, yang juga  

masih dalam wilayah Kabupaten Malang. 

Sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, 

Kota Malang mempunyai luas wilayah sebesar 110,06 km2. Kota Malang secara 

administratif selanjutnya terbagi ke dalam lima Kecamatan dan 57 Kelurahan. 

Kecamatan yang pertama adalah Kecamatan Blimbing. Kecamatan ini merupakan 

pintu masuk Kota Malang dari arah utara dengan luas wilayah sebesar 17,77 km2 dan 
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 https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/ diakses 11 januari 2019 pukul 23.39 

https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/
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terbagi ke dalam 11 Kelurahan. Kecamatan yang kedua adalah Kecamatan Klojen. Di 

kecamatan ini terletak pusat Pemerintahan dan Pusat perbelanjaan Kota Malang. Luas 

wilayahnya adalah sebesar 8,83 km2 dan juga memiliki 11 kelurahan. Kecamatan 

selanjutnya adalah Kecamatan Kedungkandang yang mempunyai luas wilayah 

sebesar 39,89 km2 serta memiliki total 12 Kelurahan. Di kecamatan ini terletak Block 

Office Pemerintah Kota Malang atau Kawasan Perkantoran Terpadu untuk Organisasi 

Pemerintahan Daerah yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Malang. Selanjutnya 

ada Kecamatan Lowokwaru yang yang memiliki total luas wilayah sebesar 22,60 

km2. Kecamatan ini merupakan wilayah kecamatan terluas di Kota Malang dengan 

total memiliki 12 Kelurahan. Wilayah Kecamatan yang terakhir adalah wilayah 

Kecamatan Sukun yang memiliki luas wilayah sebesar 20,87 km2. Kecamatan ini 

merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar kedua di Kota Malang dan 

memiliki banyak tempat industri. Kecamatan Sukun memiliki total 11 wilayah 

Kelurahan secara keseluruhan.  

Lima wilayah Kecamatan yang ada di Kota Malang memiliki perbedaan 

dalam hal dinamika perekonomian. Wilayah dengan pergerakan perekonomian paling 

tinggi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang bagus berada di wilayah kecamatan 

Lowokwaru. Di wilayah Kecamatan Lowokwaru terdapat banyak lokasi Perguruan 

Tinggi, Mall, tempat perdagangan sehingga sangat berdampak pada geliat 

perekonomian. Kecamatan Lowokwaru juga berada di jalur utama menuju ke Kota 

Batu sehingga sehingga Kecamatan Lowokwaru juga dijadikan sebagai tempat transit 
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bagi wisatawan yang hendak ke Kota Batu. Hal ini juga sangat berdampak bagus bagi 

perkembangan perekonomian masyarakat setempat.  

3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Kinerja Kota Malang Tahun 

2017, jumlah penduduk Kota Malang pada 2017 adalah berjumlah 904.165 jiwa, yang 

terbagi atas 960 jiwa Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia berjumlah 

903.205 jiwa yang tersebar di lima wilayah kecamatan.
53

 Kecamatan Kedungkandang 

merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak sebesar 212.459 

jiwa yang selanjutnya terbagi ke 65.582 Kepala Keluarga (KK). Kemudian 

kecamatan dengan jumlah penduduk paling jarang adalah kecamatan Klojen dengan 

jumlah penduduk sebanyak 110.073 yang selanjutnya terbagi ke 36.396 Kepala 

Keluarga (KK).
54

 

Sementara itu dalam hal ketenagakerjaan di Kota Malang, dari 423.951 jiwa 

penduduk di Kota Malang usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada Tahun 2018, 

sebesar 68,45 persen diantaranya merupakan penduduk yang berada pada usia 25-54 

tahun, kemudian 16,18 persen merupakan penduduk usia tua (55 tahun ke atas) yang 

seharusnya akan/telah memasuki masa pension, serta 15,36 persen merupakan 

penduduk yang berusia 15-24 tahun atau usia muda. Dibandingkan Tahun 2017, 
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 https://malangkota.go.id/download/2018/sakip_kota_malang/8.-Laporan-Kinerja-2017.pdf. 
diakses 4 April 2019 
54

 ibid 

https://malangkota.go.id/download/2018/sakip_kota_malang/8.-Laporan-Kinerja-2017.pdf
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terlihat ada peningkatan persentase penduduk yang bekerja pada usia muda (15-24 

tahun) dan usia tua (55 tahun ke atas).
55

 

Tahun 2018, pada penduduk usia 25-54 tahun di Kota Malang yang bekerja 

sebesar 423.951 jiwa, sementara sisanya sebesar 30.898 jiwa merupakan penganggur 

dan 234.963 jiwa merupakan kelompok bukan angkatan kerja. Dibandingkan 

kelompok umur lainnya, persentase penduduk berumur 25-54 tahun yang bekerja 

merupakan tertinggi. Tingginya jumlah penduduk yang bekerja pada usia 25-54 tahun 

dimungkinkan karena pada usia tersebut sebagian besar sudah berkeluarga dan 

mereka dihadapkan pada tanggung jawab menghidupi keluarganya.
56

 

4. Pendidikan 

Pendidikan merupakan urusan utama dalam upaya peningkatan kemampuan 

dan kualitas sumber daya manusia. Dengan sistem pendidikan yang baik dan 

berkesinambungan maka akan terbentuk kekuatan sumber daya manusia yang 

mumpuni, berkualitas dan berdaya saing. Untuk menunjang pelaksanaan pendidikan 

secara profesional maka harus disiapkan sarana prasarana dan fasilitas yang mampun 

menunjang pelaksanaannya dengan baik, seperti sarana fisik sekolah yang memadai, 

jumlah tenaga pengajar yang mencukupi, tenaga pengajar yang profesional pada 

semua tingkatan pendidikan. Pada tahun 2018, Kota Malang memiliki jumlah 

TK/RA/KB/BA sebanayak 452 sekolah. Sementara itu untuk tingkat sekolah dasar 
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 https://malangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve. Diakses 4 April 2019 
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 Ibid 

https://malangkota.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve
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berjumlah 333 sekolah. Selanjutnya untuk tingkat SMP/SMPLB/MTS berjumlah 133 

sekolah. Dan untuk tingkatan SMA/SMK/MA/SMLB berjumlah 126 sekolah.
57

 

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang  

Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang 

selanjutnya disebut Dispendukcapil Kota Malang dilandasi oleh Peraturan Daerah 

Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 

Selanjutnya sebagai upaya untuk merespon Perda tersebut, maka Walikota Malang 

mengeluarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 57 tahun 2012 tentang uraian tugas 

pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagai salah satu 

organisasi pemeritahan daerah mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil. Dalam pelaksanaan sistem penyelenggaraan instansinya, Dispendukcapil Kota 

Malang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada walikota melalui 

Sekertaris Daerah. 

1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang 

Untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik maka, 

Dispendukcapil Kota Malang harus mengacu pada visi yang telah ditetapkan. Visi 
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 https://diknas.malangkota.go.id/basis-data/data-alamat-sekolah/. Diakses 4 April 2019 

https://diknas.malangkota.go.id/basis-data/data-alamat-sekolah/
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tersebut yakni Terwujudnya Pusat Database Kependudukan yang akurat dan aktual 

berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Penentuan visi 

Dispendukcapil tersebut juga dilandasi pada tiga prinsip utama yaitu sebagai pusat 

database kependudukan, database yang akurat dan aktual serta sistem informasii 

administrasi kependudukan. Ketiga prinsip utama tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut.  

Prinsip yang pertama adalah sebagai pusat database kependudukan. Prinsip ini 

dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari data kependudukan yang rancu dan 

menjadikan database kependudukan yang terpusat. Sehingga data kependudukan yang 

telah ada dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan 

kepentingan pembangunan. Prinsip kedua yakni database yang akurat dan aktual. 

Maksud dari prinsip ini adalah harus ada pemukhtahiran data kependudukan secara 

berkelanjutan melalui pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi 

sehingga dapat terukur secara jelas terkait akurasi dan aktualitas databasenya. 

Sedangkan prinsip yang terakhir adalah sistem informasu administrasi kependudukan 

yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan sistem pelayanan adminsitrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil ke dalam sistem teknologi informasi yang bisa 

dipercaya kehandalan dan tingkat keamanannya, sehingga proses pelayanan dapat 

dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.  

Sedangkan terkait dengan misi Dispendukcapil Kota Malang, instansi ini 

mengemukakan tiga misi utama yakni peningkatan profesionalitas aparatur dan 

pelayanan, pengelolaan instansi yang efektif dan efisien, optimalisasi dan 
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peningkatan pengelolaan sistem adminduk, serta peningkatan kualitas kinerja aparatur 

pelayanan  secara prima dan akuntabel. 

2. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang 

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Malang mempunyai tugas 

pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil. Kota Malang mempunyai banyak fungsi yang harus dijalankan. 

Fungsi-fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pertama adalah proses 

untuk merumuskan segala jenis kebijakan yang terkait dengan admnistrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil. Fungsi selanjutnya yakni fungsi pelayanan yang 

dilaksanakan pada bidang pelayanan pendaftaran penduduk dan pencaatatan sipil, 

penerbitan dokumen kependudukan dan pendaftaran peristiwa kependudukan dan 

pencatatan peristiwa penting. Selanjutnya ada fungsi pengelolaan data kependudukan 

meliputi kegiatan pengelolaan informasi, kerja sama dan pemanfaatan data. 

Kemudian ada fungsi implementasi inovasi dalam pelaksanaan pelayanan, sistem 

pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang adminduk serta dilaksanakannya 

proses verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk 

dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Untuk melakukan 

perbaikan terhadap kesalahan atau permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan, ada 

fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan sebagai upaya perbaikan 

pelaksanaan pelayanan. Kemudian ada fungsi untuk pelaksanaan adminsitrasi dan 

manajemen aset. Fungsi tersebut yakni melakukan inventarisir terhadap barang milik 
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pemerintah daerah yang berada dalam lingkup Dispendukcapil Kota Malang, 

administrasi, pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional dilaksanakan melalui 

proses pengelolaan yang terstruktur dan masif.  

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dalam 

memenuhi tugas dan fungsi yang melekat pada Dispendukcapil Kota Malang juga 

harus mengemban banyak tugas penting yang harus dilaksanakan. Tugas kepala dinas 

yang pertama yakni melakukan penyusunan dan proses perumusan renstra (rencana 

strategis) Dispendukcapil Kota Malang berdasarkan pedoman dalam peraturan 

perundangan dan sumber data yang siap dijadikan pedoman. Setelah itu tugas 

selanjutnya dengan mengacu pada tugas pertama yakni melakukan proses penyusunan 

dan perumusan berbagai macam kebijakan yang terkait dengan administrasi 

kependudukan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD dan peraturan 

perundangan sebagai dasar hukum atau landasan utama untuk proses arahan lebih 

lanjut.  

Tugas-tugas kepala dinas selanjutnya adalah tugas yang bersifat koordinatif. 

Tugas koordinatif tersebut adalah melakukan arahan kepada struktur yang berada 

dibawah sesuai dengan bidang dan pedoman pelaksanaan kegiatan, kemudian tugas 

selanjutnya yakni melakukan pengkajian terhadap permasalahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kewenangan untuk menemukan solusi 

atau kebijakan baru bagi atasan, selanjutnya melaksanakan koordinasi dan 

komunikasi dengan berbagai macam organisasi pemerintahan daerah atau instansi 

terkait untuk mendapatkan referensi, arahan informasi serta melakukan monitoring 
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dan evaluasi atas permasalahan yang terjadi sehingga hasil kerja yang diperoleh lebih 

efektif dan optimal.  

Tugas kepala dinas ada juga yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan 

administrasi kependudukan. Tugas yang harus dilaksanakan oleh kepala dinas 

meliputi penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai 

dengan yang telah diatur dalam peraturan perundangan untuk mewujudkan pelayanan 

yang prima dan sesuai prosedur. Tugas lainnya yakni mengawasi pelaksanaan 

penerbitan  dokumen kependudukan agar sesuai dengan aturan yang tertuang dalam 

perundangan sehingga hak setiap masyarakat bisa terpenuhi. Ada juga tugas untuk 

penyelenggaraan pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa 

penting sesuai ketentuan perundangan sehingga pelaksanaan pelayanan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil dapat berjalan dengan tertib.  

Tugas selanjutnya dari kepala dinas adalah mengelola informasi 

kependudukan sesuai dengan undang-undang dan pembagian kewenangannya 

sehingga diharapkan adanya peningkatan dalam kualitas layanan informasi publik. 

Tugas lainnya adalah pelaksanaan kerja sama di bidang terkait sesuai dengan undang-

undang , pemanfaatan data dan dokumen kependudukan sesuai dengan undang-

undang dan sumber data yang ada serta pelaksanaan analisa data dan dokumen 

kependuduakn sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan wewenangnya 

dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berinovasi.  
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Fungsi lainnya yang harus diingat adalah penyuluhan kependudukan dan 

pencatatan sipil yang sesuai dengan undang-undang dan wewenang kepala dinas 

sehingga informasi terkait pelayanan dapat tersebar dan dikomunikasikan kepada 

masyarakat secara utuh. Fungsi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan 

sipil. Ada juga fungsi untuk memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi yang 

dihimpun oleh aparatur dinas dari masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan. 

Fungsi tambahan lainnya yang juga penting untuk dilaksanakan adalah 

melihat dan menganalisis segala jenis permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan 

sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi yang selanjutnya akan diperbaiki. 

Kemudian ada juga fungsi untuk penyampaian saran dan masukan kepada struktur 

yang berada diatasnya sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. 

Kepala dinas juga harus melakukan bimbingan teknis dan pembinaan berkelanjutan 

terhadap struktur yang berada di bawah sesuai dengan kewenangannya demi 

kelncaran tugas yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang 

berjalan maka kepala dinas juga harus memanfaatkan fungsinya untuk melakukan 

pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan prosedur dan perencanaan 

yang telah ditetapkan sehingga target dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Kepala dinas juga harus melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan melihat sejauh mana 

pencapaian program kerja yang masuk dalam daftar prioritas. Kemudian fungsi 

terakhir yang harus dijalankan oleh kepala Dinas adalah pelaporan pelaksanaan tugas 
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dan fungsi terhadap atasan sesuai dengan porsi dan wewenang sebagai acuan bagi 

atasan untuk mengambil dan memutuskan kebijakan baru.  

3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang 

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang 

dibuat dengan landasan perundangan yakni Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta diperjelas lagi 

dengan himbauan oleh walikota yang tertuang dalam Peraturan Walikota Malang 

Nomor 57 tahun 2012 tentang uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.  

Secara struktural hirarkie, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Malang dipimpin oleh Kepala Dinas sebagai pimpinan instansi. Untuk posisi jabatan 

kedua setalah kepala dinas adalah jabatan sekretariat yang dinahkodai oleh Sekertaris 

Dinas yang fungsinya lebih administratif. Di dalam sekretaritat Dispendukcapil Kota 

Malang, dibagi lagi menjadi dua sub bagian. Yang pertama yakni subbagian 

perencanaan dan keuangan dan yang kedua adalah subbagian umum dan 

kepegawaian. Kemudian setelah itu, dalam struktur organisasi Dispendukcapil Kota 

Malag dibagi menjadi tiga macam bidang yakni bidang pelayanan pendaftaran 

penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil dan bidang pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan dan pemnfaatan data.  
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Masing-masing bidang juga terdiri lagi dalam beberapa seksi. Di bidang 

pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas seksi identitas pendudukm seksi pindah 

datang penduduk dan seksi pendataan penduduk. Bidang pelayanan pencatatan sipil 

terdiri atas seksi kelahiran, seksi perkawinan dan perceraian, seksi perubahan status 

anak, serta seksi pewarganegaraan dan kematian. Bidang yang ketiga yakni bidang 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang terdiri 

tiga seksi yakni seksi sistem informasi adminsitrasi kependudukan, seksi pengolahn 

dan penyajian data kependudukan dan seksi kerjasama dan inovasi pelayanan. Selain 

itu dalam struktur organisasi Dispendukcapil Kota Malang juga ada Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsioanal.  
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang 

Gambar 3.1 Struktur Organiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Malang 
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Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang 

Gambar 3.2 Nama Pejabat Dalam Struktur Organisasi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Malang 
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Dari struktur organisasi tersebut maka dapat dijelaskan fungsi masing-masing 

bidang dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Malang.  

Sekretariat memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan administrasi umum 

meliputi penyusunan program, ketatatalaksanaan, penatausahaan, keungan, 

kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, humas dan pustaka serta arsip. 

Subbagian perencanaan dan keuangan merupakan salah satu elemen dalam 

sekretariat. Tugas dan fungsi subbagian ini adalah mengumpul dan menyusun materi 

yang akan dijadikan sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta laporan 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran/keuangan. Elemen kedua dalam 

sekretariat adalah subbagian umum dan kepegawaian. Tugas subbagian ini adalah 

melaksanakan administrasi umum dan mengelola administrasi kepegawaian di 

Dispendukcapil Kota Malang.  

Penjelasan selanjutnya terkait dengan bidang-bidang dalam struktur organisasi 

Dispendukcapil Kota Malang. Yang pertama adalah bidang pelayanan pendaftaran 

penduduk yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang selanjutnya akan 

bertanggung jawab kepada kepala dinas. Fungsinya adalah mengelola pelayanan 

pendaftaran penduduk. Di bidang ini terdapat tiga seksi, yakni seksi identitas 

penduduk yang bertugas untuk menyiapkan syarat identitas penduduk, seksi pindah 

datang penduduk yang bertugas untuk menyiapkan syarat pindah datang penduduk, 

dan seksi pendataan penduduk yang bertugas mempersiapkan proses identifikasi dan 

pendataan penduduk.  
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Bidang selanjutnya adalah bidang pelayanan pencatatan sipil. Bidang ini juga 

dipimpin oleh seorang kepala bidang yang selanjutnya akan bertanggungjawab 

kepada kepala dinas. Tugas dan fungsi bidang ini adalah mengelola pelayanan 

pencatatan sipil. Bidang juga terdiri atas beberapa seksi. Yang pertama adalah seksi 

kelahiran yang tugas dan fungsi untuk mempersiapkan pelayanan bagi masyarakat 

yang membutuhkan akta kelahiran. Yang selanjutnya adalah seksi perkawinan dan 

perceraian yang tugas dan fungsinya untuk mempersiapkan pelayanan bagi 

masyarakat yang telah melalui proses nikah atau telah melalui proses perceraian 

untuk memperoleh dokumen seperti akta perkawinan, akta perceraian, dan lain-lain. 

Yang berikut adalah seksi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian. 

Seksi ini memiliki tugas dan fungsi untuk mempersiapkan pelayanan terkait dengan 

seksi yang dimaksud.  

Bidang yang terakhir adalah bidang pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan dan pemanfaatan data. Bidang juga dipimpin oleh seorang kepala 

bidang yang selanjutnya harus bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang ini 

terdiri atas beberapa seksi. Yang pertama adalah seksi Siak yang tugas dan fungsinya 

yakni untuk mengumpulkan dan menyusun materi dalam mengelola sistem informasi 

administrasi kependudukan. Seksi selanjutnya adalah seksi pengolahan dan penyajian 

data kependudukan yang tugas dan fungsinya untuk mengelola dan menganalisis data 

kependudukan. Seksi yang terakhir adalah seksi kerjasama dan inovasi pelayanan 

dengan tugas dan fungsi untuk mengumpulkan dan menyusun pelaksanaan kerjasama 

dengan instansi lain atapun untuk merencanakan penerapan inovasi baru.  
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Dalam struktur organisasi dispendukcapil Kota Malang, ada juga sebuah 

elemen yang disebut dengan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas dan fungsi dari 

kelompok jabatan fungsional disesuaikan dengan bidangnya masing-masing yang 

telah diatur dalam undang-undang. Kelompok ini terdiri atas sejumlah pejabat tetapi 

bersifat fungsional dan tidak menjadi bagian atau aparatur tetap dalam lingkup 

Dispendukcapil Kota Malang.  

 

 


