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BAB III  

DESKRIPSI WILAYAH 

3.1 Gambaran Umum Kota Malang 

 

Gambar 1. Peta wilayah Kota Malang 
Sumber : malangKota.go.id 

 

Kota Malang merupakan sebuah Kota yang terdapat di provinsi Jawa Timur, 

Kota ini banyak dijuluki dengan Kota dingin dan juga Kota Pendidikan. hal ini 

dikarenakan terdapat banyak universitas yang trsebar di seluruh penjuru Kota 

Malang. Kota Malang sendiri memiliki visi sebagai Kota yang bermartabat 

merupakan perwujudan dari nilai harga diri seorang manusia yang artinya 

terwujudnya sebuah kemuliaan. Dengan tujuan untuk menciptakan situasi, kondisi, 

dan tatanan masyarakatnya yang berkarakter mulia bagi Kota Malang dan seluruh 

masyarakatnya. 
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Sedangkan misi dari Kota Malang sendiri adalah sebagai berikut : 

- Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar 

lainnya bagi semua warga 

- Mewujudkan Kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, 

keberlanjutan dan keterpaduan 

- Mewujudkan Kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan 

keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender 

- Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, 

professional dan akuntabel. 

3.1.1 Kondisi geografis 

Kota Malang merupakan salah satu Kota yang terletak di Jawa Timur dengan 

luas wilayah sebesar 110,06 km2 yang terdiri atas lima kecamatan, yaitu Lowokwaru, 

Kedungkandang, Klojen, Blimbing, dan Sukun. Batas wilayah Kota Malang sebagai 

berikut : 

1. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten 

Malang 

2. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

3. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten 

Malang 

4. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten 

Malang 

Pada tahun 2015 luas wilayah menurut kecamatan di Kota Malang 

Kedungkandang 39,98 km2, Klojen 20,97 km2, Sukun 20,97 km2, Lowokwaru 22,60 

km2, dan Blimbing 17,77 km2. Tinggi wilayah di atas permukaan laut menurut 

kecamatan di Kota Malang yaitu kecamatan Kedungkandang dengan ibuKota 
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kecamatan Buring memiliki tinggi wilayah 445 m, Klojen ibuKota kecamatan 

Gadingkasri dengan tinggi wilayah 455 m, Sukun ibuKota kecamatan 

Bandungrejosari memiliki tinggi wilayah 445 m, Lowokwaru dengan ibuKota 

kecamatan Tulusrejo memiliki tinggi wilayah 526 m, dan Blimbing dengan ibuKota 

kecamatan Arjosari memiliki tinggi wilayah 466 m.  

Jarak dari ibuKota kecamatan ke ibuKota kebupaten di Kota Malang yaitu 

kecamatan Kedungkandang dengan ibuKota kecamatan Buring dapat menempuh 

jarak ke ibuKota kabupaten 5,80 km, Klojen ibuKota kecamatan Gadingkasri 

memiliki jarak ke ibuKota kabupaten 3,00 km, Sukun ibuKota kecamatan 

Bandungrejosari memiliki jarak ke ibuKota kabupaten 4,00 km, Lowokwaru dengan 

ibuKota kecamatan Tulusrejo dapat menempuh jarak ke ibuKota kabupaten 4,60 km, 

dan Blimbing dengan ibuKota kecamatan Arjosari memiliki jarak ke ibuKota 

kabupaten 6,10 km.  

Secara Geografis Kota Malang terletak pada 112,06°-112,07° Bujur Timur dan 

7,06°-8,02° Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 440-667 meter diatas 

permukaan air laut. Kondisi tersebut membuat Kota Malang menjadi salah satu Kota 

tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Lokasi 

paling tinggi terletak di pegunungan Buring di sebelah Timur Kota Malang. Pada 

pegunungan ini dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Gunung 

Panderman, sebelah Utara terlihat Gunung Arjuno, sebelah Timur terlihat Gunung 

Semeru dan Kota Malang. 

Kota Malang mengikuti memiliki dua iklim yaitu musim hujan, dan musim 

kemarau. Kondisi iklim Kota Malang menurut Badan Pusat Statistik selama tahun 
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2014 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 22,0°C – 24,8°C, sedangkan suhu 

maksimum mencapai 31,4°C dan suhu minimum 17,2°C. Rata-rata kelembaban udara 

berkisar 66,0% – 87,0%, dengan kelembaban minimum 19,0% pada bulan September 

dan maksimum mencapai 98,0% terjadi pada bulan Januari, April, dan Desember. 

Berdasarkan hasil pengamatan stasiun Klimatologi Sukun pada tahun 2016 jumlah 

curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, Maret, November, dan 

Desember. Pada bulan Juli, Agustus, dan September merupakan curah hujan relatif 

rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli. 

3.1.2 Topografi  

Topografi Kota Malang dikelilingi gunung seperti Gunung Arjuno di sebelah 

Utara, Gunung Semeru di sebelah Timur, Gunung Kawi dan Panderman di sebelah 

Barat, dan Gunung Kelud di sebelah Selatan. Wilayah Kota Malang dialiri sungai 

seperti, sungai Bango, sungai Brantsa, dan sungai Amprong. Jenis tanah di wilayah 

Kota Malang terdiri dari empat jenis, antara lain : 

1. Alluvial yaitu kelabu kehitaman dengan luas tanah 6.930.267 Ha. 

2. Asosiasi latosol yaitu coklat kemerahan grey coklat dengan luas tanah 

1.942.160 Ha. 

3. Asosiasi andosol yaitu coklat grey humus dengan luas  tanah 1.765.160 Ha 

4. Mediteran yaitu coklat dengan luas tanah 1.225.160 Ha. 

Struktur tanah pada umumnya relatif baik, akan tetapi yang perlu 

mendapatkan perhatian adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat 

peka erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan relatif 

kemiringan sekitar 15 %. Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain : 
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1. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian 

2. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas,cocok untuk industri 

3. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang kurang subur 

4. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah 

Pendidikan 

3.1.3 Demografi 

Jika dilihat dari tabel tersebut jumlah penduduk setiap kecamatan Kota 

Malang mengalami kenaikan pada tahun 2018.  Penduduk yang paling banyak 

terdapat pada kecamatan Lowokwaru sebesar 196.793 jiwa, sedangkan jumlah 

penduduk pa;ing rendah terdapat pada kecamatan Klojen. Kecamatan 

Kedungkandang pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk sebesar 192.316, 

kecamatan sukun sebesar 194.321, dan Blimbing sebesar 196.793. data tersebut 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik daerah Kota Malang. Berikut tabel jumlah 

penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota Malang : 

Tabel 1. Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kota 

Malang 

Kecamatan 
Laki-laki (jiwa) Perempuan (jiwa) Jumlah (jiwa) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Kedungkandang 94.663 95.662 95.611 96.654 190.274 192.316 

Sukun 95.852 96.516 97.099 97.805 192.951 194.321 

Klojen 49.102 48.833 54.027 53.751 103.129 102.584 

Blimbing 88.861 89.209 90.507 90.895 179.368 180.104 

Lowokwaru 96.333 96.858 99.359 99.935 195.692 196.793 

Malang 424.811 427.078 436.603 439.040 861.414 866.118 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2018 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Malang jumlah penduduk menurut 

kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan. 

Pada tahun 2018 kelompok umur dengan jumlah terbesar yaitu 20-24 tahun sebesar 
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106879 jiwa, sedangkan kelompok umur 70-75 terdapat jumlah penduduk paling 

rendah yaitu 13704 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk menurut umur dan jenis 

kelamin di Kota Malang : 

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kota Malang 

Kelompok 

umur (tahun) 

Laki-laki (jiwa) Perempuan (jiwa) Jumlah (jiwa) 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

0-4 32948 33120 31286 31457 64234 64577 

5-9 32156 32323 30475 30639 62631 62962 

10-14 30286 30445 29515 29676 59801 60121 

15-19 39404 39609 43678 43915 83082 83524 

20-24 54072 54348 52249 52531 106321 106879 

25-29 37501 37694 35000 35188 72501 72882 

30-34 34257 34434 33451 33632 67708 68066 

35-39 30884 31046 31416 31591 62300 62637 

40-44 29207 29363 31124 31299 60331 60662 

45-49 26581 26728 29530 29697 56111 56425 

50-54 23826 23960 26358 26513 50184 50473 

55-59 19340 19452 20473 20597 39813 40049 

60-64 13596 13676 13865 13950 27461 27626 

65-69 9005 9060 10321 10383 19326 19443 

70-75 6016 6052 7606 7652 13622 13704 

75+ 5732 5768 10256 10320 15988 16088 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2018 

Berdasarkan tabel kepadatan penduduk tahun 2017-2018 mengalami 

peningkatan dari 7827 jiwa menjadi 7870 jiwa. Pertumbuhan penduduk mengalami 

persentase penurunan dari 0,58% menjadi 0,55% per tahun. Menurut Indraswari dan 

Yuhan (2017) faktor yang menyebabkan penurunan jumlah pertumbuhan penduduk 

yaitu faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap penundaan kelahiran anak, hal ini 

disebabkan karena pekerjaan suami disektor pertanian dengan jumlah pendapatan 

yang cenderung kecil, penundaan umur pernikahaan, serta program pemerintah yaitu 

keluarga berencana (KB) dengan dua anak cukup. Berikut tabel kepadatan penduduk 
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dan pertumbuhan penduduk. Berikut merupakan tabel kepadatan dan pertumbuhan 

penduduk menurut badan pusat statistik Kota Malang. 

Tabel 3. Kepadatan dan pertumbuhan penduduk 

Indikator Demografi 
Tahun 

2017 2018 

Kepadatan penduduk 7827 jiwa 7870 jiwa 

Pertumbuhan penduduk 0,58% 0,55% 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2018 

3.1.4 Kondisi sosial, budaya dan ekonomi 

Kondisi sosial dan budaya pada Kota malang salah satunya yaitu agama, 

pendidikan, serta tempat wisata Kota Malang dikenal dengan sebutan Kota 

pendidikan, hal ini disebabkan karena di Kota Malang banyak terdapat fasilitas 

pendidikan yang tersedia mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, SD sampai 

Pendidikan Tinggi. Pada tingkat taman kanak-kanak (TK) terdapat 333 unit sekolah. 

Data dari dinas pendidikan Kota malang pada tingkat Taman Kanak-kanak terdapat 

425 sekolah, data ini merupakan jumlah fasilitas pendidikan terbesar dibandingkan 

sekolah dasar (SD/MI) yang hanya 333, SMP sederajat 133, dan tingkat SMK 

sederajat hanya 126. Berikut jumlah fasilitas pendidikan Kota Malang menurut dinas 

pendidikan : 

Tabel 4. Jumlah fasilitas pendidikan Kota Malang 

Pendidikan Jumlah 

Tingkat TK/RA/BA/KB 425 

Tingkat SD/SDLB/MI 333 

Tingkat SMP/SMPLB/MTs 133 

Tingkat SMK/SMA/SMLB/MA 126 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Malang 
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Agama dalam pengertian politik-administratif pemerintah Republik Indonesia 

adalah agama resmi yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Protestan, Katolik, 

Hindu dan Budha (Marzali, 2016). Hal tersebut sesuai dengan agama yang dianut di 

Kota Malang terdapat 5 agama yang diakui pemerintah. Pada tahun 2016 jumlah 

penduduk Kota malang lebih banyak menganut agama Islam sebesar 2.460.847, 

protestan sebesar 74.080, katolik sebesar 32.329, hindu sebesar 45.071, serta agama 

budha sebesar 18.846. Menurut Badan Pusat Statistik (2016) berikut merupakan tabel 

jumlah penduduk dan agama yang dianut di Kota Malang. 

Tabel 5. Jumlah penduduk dan agama yang dianut di Kota Malang 

Agama Jumlah (jiwa) 

Islam 2.460.847 

Protestan 74.080 

Katolik 32.329 

Hindu 45.071 

Budha 18.846 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2016 

Fasilitas tempat ibadah di Kota Malang terdapat 78.510 masjid sebagai tempat 

beribadah bagi penganut agama Islam, 50 gereja sebagai tempat ibadah penganut 

agama Kristen Protestan, 8 gereja sebagai tempat ibadah penganut agama Kristen 

Katholik,11 Vihara sebagai tempat ibadah penganut agama Budha dan 5 pura sebagai 

tempat ibadah agama Hindu. Bangunan tempat ibadah tersebut sebagian merupakan 

bangunan yang berdiri sejak zaman kolonial seperti Masjid Jami (Masjid Agung), 

Klenteng di Kota Lama, serta gereja (Alun-alun, Kayutangan dan Ijen).  

Kota Malang terdapat tempat wisata yang sangat mendukung perkembangan 

sektor pariwisata. Wisata yang terdapat di Kota Malang seperti Balai Kota dan Alun-

alun Bunderan yang terdapat di jalan Tugu, Pasar Burung dan Pasar Bunga berada di 
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jalan Brawijaya, Taman Senaputra di jl belakang rumah sakit, Taman Krida Budaya 

di jl Soekarno-Hatta, Sentra Industri Keramik di jl MT Haryono dan Mayjend 

Panjaitan, Taman Tlogomas, kerajinan rotan, Ijen Boulevard dan Museum Brawijaya, 

Pasar Tugu serta taman rekreasi Kota (Dinas Pariwisata Kota Malang). 

Salah satu kondisi Ekonomi Kota Malang adalah perdagangan, dengan jumlah 

pasar di Kota Malang pada tahun 2015 tercatat sejumlah 28 pasar yang sebagian besar 

masih merupakan pasar kelas I. Kecamatan Klojen unggul dalam jumlah pasar yang 

dimiliki dengan 50% jumlah pasar, termasuk jumlah usaha dan pedagangnya yang 

mengukuhkannya sebagai pusat ekonomi di Kota Malang. Salah satu kegiatan 

lembaga keuangan lainnya yang ada di Kota Malang adalah koperasi. Jumlah 

koperasi yang ada di Kota Malang terdapat sebanyak 775 unit dengan jumlah anggota 

koperasi adalah 94.665 orang. Berikut merupakan jumlah pasar menurut kelas dan 

kecamatan di Kota Malang, 2015 : 

Tabel 6. Jumlah pasar menurut kelas dan kecamatan di Kota Malang 

Kecamatan 
Kelas 

I II III IV V 

Kedungkandang 1 2 3  - 

Klojen 6 4 1 3 - 

Lowokwaru 2 - - - - 

Sukun 2 1 - - 1 

Blimbing 2 - - - - 

Jumlah 13 7 4 3 1 

Sumber : Dinas Pasar Kota Malang 

3.2 Gambaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang 

3.2.1 Profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang  

Dinas pertanian dan ketahanan pangan merupakan salah satu bagian dari 

beberapa dinas yang terdapat di Kota Malang. Dinas ini memiliki peran yang sangat 
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strategis dalam menjamin ketahanan serta ketersediaan pangan di daerah, khusunya di 

Kota Malang. Strategi yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Malang 

dituangkan dalam visi dan misi, adapun visi dan misi yang akan di capai oleh dinas 

Ketahanan Pangan Kota Malang adalah sebagai berikut : 

 Visi : menjadikan Kota Malang sebagai Kota bermartabat,  

 Misi : meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah 

Pernyataan visi diatas dapat difahami sebagai refleksi atau keinginan dari 

dinas pertanian untuk mewujudkan Kota Malang yang bermartabat dan mampu 

berdiri sendiri dalam menyediakan akses pangan terhadap masyarakatnya. Jika dikaji 

secara filosifis visi dari dinas pertanian ini memiliki makna yang mendalam tentang 

bagaimana melalui tersedianya pangan yang produktif dan akses yang dapat 

dijangkau dengan mudah oleh masyarakat mampu memberi timbal balik yang baik 

terhadap pertumbuhan ekonomi, Sehingga Kota Malang mampu menjadi Kota yang 

bermartabat. 

Demi mewujudkan visi yang telah dibuatnya dinas pertanian Kota Malang 

tentu membuat misi yang sesuai dan mampu untuk mendukung visi yang telah 

dibuatnya. Adapun misi dari dinas pertaniann Kota Malang sebagaimana yang telah 

disampaikan diatas sebelumnya adalah meningkatkan produktifitas dan daya saing 

daerah. Misi yang dibuat ini merupakan upaya yang dilakukan oleh dinas pertanian 

Kota Malang untuk terlaksana dan terwujudnya visi yang telah ada. Jika dilihat dari 

misinya pemerintah Kota malang khususnya dinas pertanian ingin menjadikan Kota 
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malang yang mempu bersaing dengan Kota-Kota lain baik yang ada disekitarnya 

maupun Kota-Kota besar lainnya dalam bidang pertanian.  

Melalui misi yang telah ada tersebut tentu sudah dapat difahami bahwa 

pemerintah Kota Malang khususnya dinas pertanian dan ketahanan pangan Kota 

Malang memiliki keseriusan dan ingin mewujudkan Kota Malang yang bermartabat 

juga dihormati oleh Kota-Kota lain di Indonesia khususnya di bidang pertanian. Jika 

program dan kegiatan dinas pertanian dan ketahanan pangan Kota Malang berjalan 

dengan baik dan memberikan timbal balik (feedback) yang positif kedepannya. Maka, 

nantinya selain menjadi Kota yang bermartabat, Kota Malang juga mampu menjadi 

contoh bagi Kota-Kota lainnya di Indonesia dalam bidang pertanian dan ketahanan 

pangannya. 

Dalam rangka untuk mewujudkan visi misi tersebut, dinas Pertanian Kota 

Malang memiliki sasaran dan tujuan yang hendak dicapai agar dalam melaksanakan 

kegiatan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan dengan 

efektif dan efisien. Sasaran dan tujuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :  

 Tujuan  : mewujudkan ketahanan swasembada pangan 

 Sasaran : meningkatnya ketersedian pangan utama (food availability), 

meningkatnya produksi pertanian dan meningkatnya kualitas pelayanan 

pertanian. 

Tujuan dan Sasaran tersebut menggambarkan bahwa bagaimana sebenarnya 

dinas pertanian dan ketahanan pangan Kota Malang memiliki keinginan yang kuat 
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dalam mewujudkan visi dan misinya demi tercapainya ketersediaan pangan yang 

produktif dan terjangkau oleh setiap individu dalam masyarakat di Kota Malang.  

3.2.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota 

Malang Sesuai dengan peraturan Walikota Malang  

 Berdasarkan pada peraturan yang dibuat oleh Walikota Malang nomor 5 tahun 

2012 mengenai organisasi dan tata kerja dinas daerah, struktur organisasi Dinas 

Pertanian Kota Malang adalah sebagaimana yang berikut ini : 

 

Gambar 2. Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang 
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3.2.3 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan 

Kota Malang  

Tugas : Dinas pertanian dan ketahanan pangan melaksanakan tugas pokok 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian dan 

ketahanan pangan Kota Malang 

Fungsi : - Perumusan kebijakan daerah di bidang pertanian, peternakan dan kesehatan 

hewan, perikanan dan ketahanan pangan 

- Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian, peternakan, dan 

kesehatan hewan, perikanan dan ketahanan pangan 

- Pengawasan penggunaan sarana pertanian 

- Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 

- Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan 

angka kecukupan gizi 

- Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan 

- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar 

- Koordinasi pelaksanaan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan  

Demi terlaksananya tugas dan fungsi dinas pertanian diatas maka kepala dinas 

pewrtanian memiliki tugas sebagai berikut : 

a) Kepala Dinas 

Kepela dinas pertanian dan ketahanan pangan Kota Malang memiliki peran 

untuk membantu pemerintah daerah Kota Malang dalam melaksanakan kebijakan, 

program, serta kegitan dalam bidang pertanian. Tugas kepala dinas pertanian itu 

sendiri adalah menyusun dan merumuskan perencanaan strategis berdasarkan 
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pertauran perundangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan 

kegiatan dan program, menyusun dan merumuskan kebijakan dibidang pertanian dan 

ketahanan pangan berdasarkan wewenang yang telah diterimanya, melaksanakan 

koordinasi dengan perangkat daerah maupun instansi terkait untuk mendapatkan 

masukan, informasi, serta melakukan evaluasi tentang permasalahan agar diperoleh  

hasil kerja yang baik dan optimal. 

Selain itu kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan juga memiliki tugas 

fungsi serta peran untuk melaksanakan pembinaan terhadap lembaga dan juga 

masyarakat di bidang pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan Walikota dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemampuan lembaga dan masyarakat,  selain itu kepala dinas pertanian dan ketahana 

pangan juga memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai 

dengan bidang tugasnya guna meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, 

kepala dinas juga harus menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang 

dalam hal ini adalah pemerintah daerah sebagai bahan masukan untuk melancarkan 

pelaksanaan tugas dan fungsinya.  

b) Sekretaris  

Sekretaris memiliki tugas untuk membantu kepala dinas dalam mengelola 

administrasi umum seperti penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, 

keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, 

kepustakaan serta kearsipan di ruang lingkup dinas pertanian dan ketahanan pangan. 

Sekretaris juga memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas-tugasnya yaitu koordinasi 

penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pertanian dan ketahanan pangan, 
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sebagai sekretaris pelaksanaan koordinasi dengan seluruh bidang di lingungan dinas 

harus dilakukan untuk mendapatkan masukan, informasi, untuk mempermudah dalam 

evaluasi permasalahan. 

Tugas sekretaris yang lainnya adalah mengatur pelayanan dan pengelolaan 

kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keungan, kearsipan, perlengkapan dan 

perpustakaan serta rumah tangga kantor dinas sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, melaksanakan finalisasi konsep pengkajian/penelaahan permasalahan agar 

dalam pelaksanaan tugas dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan 

yang telah dibuat oleh atasan. Melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan 

perintah atasan dalam rangka untuk melaksanakan tugas jabatan. 

Dalam kesekretariatan ini terdapat dua subbagian diantaranya adalah 

subbagian perencanaan dan keuangan serta subbagian umum dan kepegawaian. 

Kedua subbagian ini pun memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, subbagian 

perencanaan dan keuangan memiliki tugas untuk membantu sekretaris dalam 

melaksanakan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi seerta pelaporan program 

dan kegiatan juga membantu dalam mengurus administrasi keuangan dan 

pertanggungjawaban keuangan dinas. Subbagian ini dipimpin oleh kepala subbagian 

perencanaan dan keuangan yang mempunyai tugas jabatan untuk merencanakan 

kegitan dan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu sub bagian perencanaan dan keuangan ini juga memiliki tugas untuk 

menyusun konsep program dan kegiatan bedasarakan usulan dari setiap bidang dalam 

rangka menidaklanjuti rencana strategis dinas, menyusun konsep laporan monitoring 

dan evaluasi dalma pelaksanaan anggaran bedasarkan target dan realisasi anggaran, 
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membuat pengajuan pencarian anggran dan pengelolaan administrasi keuangan guna 

melaksanakan kegitan, membuat laporan kepada sekretaris sebagai dasar evaluasi 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

Sedangakan subbagian umum dan kepegawaian memiliki tugas untuk 

membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi umum, organisasi dan 

tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, dokumentasi, rumah tangga, 

perlengkapan, perpustakaan, serta kearsipan dan pengelolaan administrasi 

kepegawaian dinas. Subbagian ini pun dipimpin oleh kepala subbagian umum dan 

kepegawaian yang memiliki tugas jabatan untuk merencanakan kegiatan dan 

anggaran sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan 

yang berlaku, menyusun konsep naskah dinas bidang administrasi umum sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan atasan. 

Tugas lainnya adalah menyusun konsep kebutuhan barang dan keperluan 

rumah tangga dinas, membuat laporan tentang peremajaan pegawai, daftar urut 

kepangakatan, nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya gunan 

menertibkan administrasi kepegawaian, mengevaliasi pelaksanaan kegiatan sub 

bagian umum melalui identifikasi permasalahan gunan memperbaiki pelaksanaan 

kegiatan, membuat laporan pelaksanaan tugas kepada sekretaris sebagai dasar 

evaluasi pelaksnaan kegiatan.  

c) Bidang Produksi Pertanian 

Bidang produksi pertanian ini dipimpin oleh kepala  bidang yang dalam tugas 

dan fungsinya langsung bertanggung jawab kepada kepala dinas. Sesuai dengan nama 

bidangnya tentunya tugas dan fungsinya adalah untuk membantu kepala dinas dalam 
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melaksanakan pengelolaan program bidang produksi pertanian. Fungsi dari bidang ini 

sendiri adalah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis terkhusus 

dibidang produksi pertanian, bidang ini juga memiliki tanggung jawab untuk 

mengawasi penggunaan sarana pertanian serta pengembangan saranan pertanian 

tersebut. Pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan juga 

menjadi salah satu fungsi dari bidang ini, kemudian pengendalian dan 

penanggulangan bencana pertanian.  

Selain itu bidang produksi pertanian ini pun harus mengkoordinasikan 

program dibidang produksi pertanian, pengendalian dan pemantauan program di 

bidang produksi pertanian pun tentu menjadi fungsi penting dari bidang ini. Fungsi 

lainnya adalah melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

program di bidang produksi pertanian.    

d) Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan 

Bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya langsung bertanggung jawab kepada kepala dinas. Tugas bidang ini adalah 

membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan program di bidang 

peternakan dan kesehatan hewan. Sedangkan fungsi bidang ini adalah menyusun 

kebijakan teknis dalam kebijakan pengelolaan kesehatan dan sumber daya genetic 

kesehatan hewan. Pemberian rekomendasi dan penerbitan izin usaha peternakan juga 

menjadi salah satu fungsi dari bidang ini, selain itu pelaksanaan pengembangan 

kawasan peternakan juga merupakan tanggung jawab bidang peternakan dan 

kesehatan hewan ini. 
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Pelaksanaan pembinaan teknologi peternakan dan penyebar luasan informasi 

dan promosi komoditas peternakan juga menjadi fungsi bidang peternakan dan 

kesehatan hewan. Pemberian rekomendasi dan penerbitan izin kesehatan hewan baik 

itu ternak, liar, maupun hewan konservasi. Rekomendasi dan penerbitan izin untuk 

pelaku usaha obat hewan juga menjadi tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan 

ini. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan, 

kesehatan hewan, dan juga kesehatan masyarakat juga menjadi fungsi bidang 

peternakan dan kesehatan hewan. 

e) Bidang Perikanan  

Dipimpin oleh kepala bidang yang kedudukan dan tanggung jawabnya 

langsung dibawah kepala dinas. Tugas bidang ini adalah membantu kepala dinas 

dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan dibidang perikanan. Sedangkan fungsi 

bidang peikanan ini adalah perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan, 

pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, serta melakukan pembinaan 

budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Melaksanakan monitoring, 

evaluasi dan melaporkan pelaksanaan program di bidangnya yaitu bidang perikanan.  

Fungsi selanjutnya dari bidang peikanan ini adalah mengenalkan dan juga 

mendayagunakan teknologi di bidang perikanan. Bidang ini juga melaksanakan usaha 

untuk mencegah dan mengendalikan serta memberantas hama dan penyakit ikan, 

selanjutnya adalah pembinaan mutu dan usaha perikanan serta pemberian izin usaha 

perikanan terkhusus di bidang pembudidayaan ikan.  
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f) Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan 

Bidang ini melaksanakan tugas dan fungsinya dibawah kedudukan kepala 

dinas, dengan tugas untuk membantu kepala dinas dalam melaksanakan program dan 

kegiatan dibidang ketersediaan, distribusi dan juga kerawanan pangan di Kota 

Malang. Bidang ini memiliki fungsi merencanakan dan melaksanakan program 

kegiatan dibidangnya, serta menyediakan infrastruktur setelah panen dan pengolahan 

demi mendukung kemandirian pangan. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok 

atau jenis pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan demi menjaga 

stabilitas pasokan dan harga pangan. 

Fungsi lainnya adalah menyusun peta kerentanan dan ketahanan pangan, 

penyiapan bahan untuk penentuan harga minimum di daerah untuk pangan lokal yang 

tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah provinsi. Pelaksanaan 

bimbingan distribusi pangan yang sesuai dengan rencana strategis dinas, koordinasi, 

pengendalian, dan pemantauan program ketersediaan, distribusi dan kerawanan 

pangan. 

g) Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Bidang ini dikepalai oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah kepala 

dinas dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. Tugas bidang ini sendiri 

adalah membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan program dan juga 

kegiatan dibidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan. Demi 

mencapai tugasnya bidang ini memiliki beberapa fungsi diantara adalah menyusun 

dan melaksanakan kebijakan teknis dibidangnya. Promosi pencapaian target dan 

koordinasi program di bidang penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan.  


