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BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Keadaan Geografis

Kota Malang merupakan kota yang berada di Provinsi Jawa Timur

berwujudkan kota pendidikan, kota industry, dan kota pariwisata. Letak

posisi Kota Malang berada sejauh 90 km bersebelahan dengan Kota

Surabaya yang terdapat di selatan dengan memiliki posisi geografi yaitu

pada dataran tinggi sehingga memiliki udara yang sejuk, dan merupakan

kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota

Malang merupakan gabungan dari kesatuan wilayah yaitu kawasan Malang

Raya didampingi dengan Kawasan Kota Batu, dan Kabupaten Malang.

Kota Malang dikatakan kota pendidikan , karena memiliki

beberapa fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar dan juga

mempunyai instanti pendidikan baik formal maupun non formal, seperti

memiliki sekolah (SD, SMP, dan SMA), berbagai macam perguruan tinggi,

dan pondok pesantren untuk memperkuat image para pelajar. Kekuatan

pada sector ekonomi melalui industry skala kecil hingga menengah terus-

menerus mengalami perubahan dengan adanya pembinaan, penanaman

modal, dan peningkatan mutu pendidikan oleh Instansi Pemerintah Kota

Malang. Sebaliknya apabila industry skala besar terus ditingkatkan secara
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menyeluruh untuk menunjang penghasilan produk kota itu sendiri. Potensi

kawasan alam memiliki kekuatan daya Tarik tersendiri hingga dapat

menciptakan pariwisata yang menarik minat wisatawan mancanegara

untuk hadir berkunjung.

Berbagai fasilitas yang disediakan seperti tempat pariwisata, pusat

belanja baik tradisional maupun modern juga dikenal pada berbagai

penjuru. Keunggulan dari Kota Malang itu sendiri memiliki daya tarik para

pendatang baik dalam keperluan wisata, pendidikan, dan bekerja. Para

pemilik modal oleh para pedagang rata-rata adalah asli warga masyarakat

sekitar sedangkan para pelajar atau lebih disebut dengan mahasiswa

berasal dari luar daerah.27

Posisi kedudukan wilayah geografis di Kota Malang berlokasikan

pada area dataran tinggi yakni terdapat pada jarak ketinggian Antara 440-

667 m di atas permukaan air laut dan menjadi salah satu tujuan wisata

dengan menampakan keindahan pada pegunungan. Kota Malang berada di

tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang dan secara atronomi terletak

112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan

batas wilayah sebagai berikut :28 Bagian Utara: Kec Singosari dan Kec

Karangploso, Kab Malang. Bagian Timur: Kec Pakis dan Kec Tumpang,

Kab Malang. Bagian Selatan: Kec Tajinan dan Kec Pakisaji, Kab Malang.

Bagian Barat: Kec Wagir dan Kec Dau, Kab Malang.

27 Pemerintah Kota Malang. http://malangkota.go.id/. Diakses 19 April 2019.
28 Pemerintah Kota Malang. http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/. Diakses 22
April 2019.

https://id.wikipedia.org/wiki/Singosari,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Karangploso,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Karangploso,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakis,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumpang,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tajinan,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakisaji,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Wagir,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Dau,_Malang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang
http://malangkota.go.id/
http://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/
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Letak geografis Kota Malang apabila dilihat dari sudut pandang

letak dan posisinya yaitu diapit oleh beberapa pegunungan bear, yaitu

Antara lain adalah pegunungan Bromo-Tengger (berkisar 2.700 m dpl);

Gunung Semeru (3.676 m dpl); Gunung Arjuno (3.339 m dpl); Gunung

Butak (2.868 m dpl); Gunung Kawi (2.551 m dpl); Gunung Anjasmoro

(2.277 m dpl); serta Gunung Panderman (2.045 m dpl). Gunung Semeru

merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Selain itu, kota Malang juga

dilalui salah satu sungai terpanjang di Indonesia serta terpanjang kedua di

Pulau Jawa setelah Bengawan Solo, yaitu Sungai Brantas yang mata airnya

terletak di lereng Gunung Arjuno di sebelah barat laut kota.

3.1.2 Iklim

Cuaca ataupun iklim di Kota Malang pada tahun 2008 tercatat rata-

rata suhu udara berkisar antara 22,7°c-25,1°c. Sedangkan suhu maksimum

mencapai 32,7°c dan suhu minimum 18,4°c. Rata kelembaan udara

berkisar 79% - 86%. dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum

mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di indonesia, keadaan cuaca

Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan

musim kemarau. Pada pengamatan stasiun klimatologi Karangploso curah

hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, Desember.

Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah.

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

Dengan kondisi cuaca atau iklimyang ada saat ini, dirasa Kota Malang

https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Bromo_Tengger_Semeru
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Semeru
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Arjuno
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Butak
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Butak
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Kawi
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Anjasmoro
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Panderman
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Bengawan_Solo
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantas
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Arjuno
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dapat memberikan keuntungan dalam segi kondisi kota yang memberikan

suasana sejuk dan nyaman.

Rata-rata banyak dari beberapa pihak kalangan pendatang mulai

dari golongan mahasiswa, dan juga para wisatawan memilih alternative

sebagai tempat mencari ilmu dan juga tempat berwisata yaitu salah satunya

Kota Malang memiliki iklim yang mendukung sebuah aktifitas sehari-hari

guna menimbulkan rasa yang nyaman. Dapat disimpulkan bahwasanya

berbagai sarana dan prasarana mulai dari fasilitas pendidikan dan juga

tempat pariwisata, memiliki kondisi iklim yang sangat bersahabat apalagi

dalam hal menarik para pedatang yang berkunjung di Kota Malang ini,

namun terdapat dampak yang akan ditimbulkan juga bahwasanya semakin

banyak tingkat kepadatan penduduk, baik masyarakat asli ataupun

masyarakat pendatang, akan menambah beberapa fasilitas dan tranportasi

yang dinilai akan melebihi kapasitas ruang.

3.1.3 Keadaan Geologi

Kondisi lahan yang berada pada kawasan kota malang antara lain,

Kondisi lahan pada wilayah bagian Selatan, memiliki dataran tinggi yang

cukup luas, berguna untuk pembangunan industri. Kondisi lahan pada

wilayah Utara termasuk ke dalam area dataran tinggi yang cukup subur,

yang berguna untuk pertanian. Kondisi lahan pada wilayah Timur

merupakan dataran tinggi dengan keadaan lahan kurang subur. Kondisi
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lahan pada wilayah Barat dengan kondisi alam dataran tinggi yang luas,

cocok untuk dijadikan daerah pendidkan.

3.1.4 Luas Wilayah

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Malang

memiliki luas wilayah 110,06 km2 kemudian terbagi menjadi 5 kecamatan,

dan 57 kelurahan 116.29 5 kecamatan tersebut terdiri dari : Kecamatan

Blimbing memiliki luas wilayah 17,77 km2 , dan memiliki 11 kelurahan.

Wilayah Kecamatan Klojen memiliki luas wilayah 8,83 km2 , dan

memiliki 11 kelurahan. Wilayah Kecamatan Kedungkandang memiliki

luas wilayah 39,89 km2 , dan memiliki 12 kelurahan. Wilayah Kecamatan

Lowokwaru memiliki luas wilayah 22,60 km2 , dan memiliki 12 kelurahan.

Wilayah Kecamatan Sukun memiliki luas wilayah 20,87 km2 , dan

memiliki 11 kelurahan.

Di dalam pembagian wilayah masing-maing pada setiap 5

kecamatan memiliki perbedaan pada tingkat perekonomian. Wilayah yang

memiliki kawasan strategis pertumbuhan perekonomian yang tinggi salah

satunya berada di Kecamatan Lowokwaru. Hal ini dikarenakan pada

wilayah tersebut terdapat tempat-tempat yang menjadi pusat aktivitas

seperti universitas, mall, pasar, dan tempat rekreasi lainnya.

29 Badan Pusat Statistik Kota Malang. https://malangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/425.
Diakses Pada 23 April 2019.
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Gambar 3.1

Peta Wilayah Kota Malang

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Barenlitbang)

Kota Malang

3.1.5 Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data laporan pertambahan penduduk pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, memiliki jumlah

penduduk keseluruhan sebesar 895.387 jiwa yang terdiri atas 446.933 jiwa

penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 448.454 jiwa.



52

Berdasarkan Laporan Pertambahan Penduduk Bulan Desember

2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang jumlah

penduduk Kota Malang sebesar 895.387 jiwa yang terdiri dari 446.933

jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 448.454 jiwa.

Kepadatan penduduk kurang lebih 8.135 jiwa per kilometer persegi.

Tersebar di 5 kecamatan (Klojen = 110.136 jiwa, Blimbing = 196.847 jiwa,

Kedungkandang = 208.979 jiwa, Sukun = 206.612 jiwa, dan Lowokwaru =

172.813 jiwa). Kota Malang memiliki 278.427 Kepala Keluarga (KK), 536

unit Rukun Warga (RW), dan 4.011 unit Rukun Tetangga (RT).30

Tabel 3.1

Jumlah Kepala Keluarga dia Tiap Kec Kota Malang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

30 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
http://dispendukcapil.malangkota.go.id/ 2016/12/lampid-2016/12/. Diakses Pada 23 Maret 2019.

NO Kecamatan Jumlah Kepala Keluarga

( KK )

1 Kec Blimbing 61.278

2 KecKedungKandang 35.739

3 Kec Klojen 63.580

4 Kec Lowokwaru 64.154

5 Kec Sukun 53.676

Jumlah 278.427
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Didalam perhitungan jumlah penduduk di daerah Kota Malang,

terjadinya penambahan penduduk dengan jumlah sebesar 11.943 jiwa, hal

ini dapat dilihat dari Laporan Pertambahan Penduduk pada bulan Januari

2016 sebesar 883.444 jiwa mengalami pertambahan pada bulan Desember

2016 menjadi 895.387 jiwa.

3.2 Gambaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang

3.2.1 Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota

Malang

Disperkim adalah salah satu diantaranya instansi memiliki tupoksi

perangkat daerah yang termasuk pada satuan perangkat kerja daerah yang

tergolong merupakan instansi baru. Dinas Perumahan dan Permukiman

sendiri baru berdiri pada bulan Januari 2017. Proses berdirinya Dinas

Perumahan dan permukiman bermula pada bulan Januari 2017 dimana

terdapat 2 penggabungan dari kedua instansi yang awalnya memiliki nama

DKKP dan DPUPB. Disperkim untuk melakukan kewenangan untuk

merumuskan system kebijakan daerah pada bagian Perumahan dan

Kawasan permukiman serta pertanahan.

Disperkim juga terlibat dalam penanganan RTH di Kota Malang

melalui kegiatan monitoring kemudian perawatan dalam menciptakan

kondisi RTH yang baik.
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3.2.2 Tugas, pokok, dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Malang

1. Kepala Dinas

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau lebih disingkat

menjadi Disperkim dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam

pelaksanaanya memiliki tupoksi yang berkedudukan dibawah dan

bertanggung jawab kepada pimpinan Walikota melalui Sekertaris Daerah.

Kepala Dinas memiliki fungsi yaitu menyusun rencana strategis

berdasarkan RPJMN dan RPJMD sebagai pedoman pelaksanaan program

dan kegiatan; merumuskan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman berdasarkan kewewenangan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional;

melaksanakan pengkajian/penelaahan berdasarkan kewenangan dan hasil

pelaksanaan kegiatan lapang dalam rangka menumbuhkan inovasi pada

bagian kawasan perumahan dan kawasan permukiman serta lahan

pertanahan; melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau

instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; melaksanakan

koordinasi dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman serta Pertanahan sesuai Rencana Tata Ruang dan

Wilayah dalam rangka mewujudkan penataan Perumahan dan Kawasan

Permukiman yang rapi, indah, tertib dan teratur; mengendalikan

pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan



55

Permukiman serta Pertanahan sesuai Rencana Pembangunan Jangka

Menengah dan Rencana Strategis dalam rangka mencapai target yang telah

ditentukan; melaksanakan pembinaan terhadap lembaga dan masyarakat

di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan pimpinan dalam rangka

mewujudkan penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta

Pertanahan yang rapi, indah, tertib dan teratur; h. mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan operasional di bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman serta Pertanahan dengan mengukur pencapaian

program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;

melaksanakan identifikasi permasalahan atas pelaksanaan tugas dinas

sebagai bahan evaluasi pemrioritasan program; melaksanakan pembinaan

kepada bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; menyampaikan laporan

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dinas sebagai bahan evaluasi kinerja

dinas; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan tugas jabatan.

2. Sekretariat

Dalam tupoksi seketrariat ini, diantaranya terdiri dari Subbagian

perencanaan keuangan dan juga Subbagian umum kepegawaian.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas. Setiap Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam
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melaksanakan tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Tupoksi dari sekretaris yaitu sekertariat memiliki beberapa tugas

untuk mengelola administrasi yang meliputi diantaranya perencanaan

program, tata laksana, tata usaha, financial, pegawai, ruang lingkup rumah

tanga, logistic, humas, kepegawaian, literatur dan arsip. Dalam melakukan

tugasnya, sekertarian melaksanakan beberapa fungsi, yaitu diantaranya :

kerjasama dala proses penyusunan kegiatan pada lingkup BPPD dan

sinkronisasi dalam proses rancangan kegiatan kegiatan dengan program

pada lingkup BPPD.

Pembenahan kemudian juga memberikan support pada manajemen

yaitu diantaranya tata usaha, pegawai, financial, kerumahtanggaan, arsip,

dan dokumentasi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah,

pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama,

dan hubungan masyarakat, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang

menjadi kewenangan Badan Pelayanan Pajak Daerah.

3. Sekretaris

Proses penyususnan system dan rancangan selalu didasarkan pada

aturan undang-undang dalam pengambilan akar dari sumber data yang

mempersiapkan akan adanya patokan terlaksananya sebuah system;

meberikan kewenangan kepada pegawai serasi terhadap tupoksi masing-

masing bidangnya dalam proses pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan

capaian koordinasi pada seluruh bidang pada ruang lingkup BPPD

memperoleh data, sumber informasi dan juga memberikan bahan evaluasi
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untuk masalah dalam proses program dan juga kegiatan, , pelaksanaan

sinkronisasi, padi tiap keseluruhan ruang lingkup BPPD untuk

memperoleh sumber data, perolehan kegiatan serta bahan evaluasi untuk

memperoleh pekerjaan yang lebih maksimal; pengaturan layanan

administrasi secara keseluruhan meliputi tata usaha, pegawai, financial,

rumah tangga, arisp administrasi, arip dokumentasi, sesuai terhadap

ketentuan aturan UU dalam menyokong dukungan administrasi

terlaksananya sebuah system; terselenggaranya hubungan organisasi

dengana penataan pelaksanan, kerjasama, dan capaian hubungan timbal

balik oleh warga masyarakat yang sesuai dengan wewenang Badan

pelayanan Pajak Daerah ( BMD) yang setara dengan pelaksanaan

ketentuan aturan undang-undang; memberikan masukan dan bahan

pertimbangan terhadap kepala atasan yang dipergunakan untuk lancarnya

penyusunan wewenang; monitoring dan evaluasi penyusunan wewenang

untuk mecapai data yang diharapkan dan merupakan bagian dari kegiatan

kesekretariatan; kemudian diberitahukan bahwasanya pelaksanaan tugas

kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan

kebijakan; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Memiliki kedudukan untuk melaksanakan pengumpulan dan

pelaksanaan aktifitas rancangan, monitor, penilaian dan laporan untuk

mempersiapkan aktifitas manajemen financial dan laporan

pertanggungjawaban financial.
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5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Memiliki kedudukan untuk mempersiapkan sasaran untuk

melaksanakan kegiatan manajemen secara keseluruhan yaitu diantaranya ;

melakukan Ketatausahaan, memenajemen Organisasi dan tatalaksana,

melaksanakan Kerjasama, melakukan Hubungan masyarakat, kegiatan

Rumah tangga, mempersiapkan perlengkapan, penggunaan dokumentasi,

administrasi perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi

kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah.

6. Bidang Perumahan dan Pertanahan

Pada bagian kawasan Perumahan dan Pertanahan di pimpin oleh

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang.

Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program di bidang Perumahan

dan Pertanahan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bidang

Perumahan dan Pertanahan melakukan beberapa fungsi yaitu diantaranya;

formulasi dengan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan

Pertanahan, koordinasi program di bidang Perumahan dan Pertanahan,

pengendalian dan pemantauan program di bidang Perumahan dan

Pertanahan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

program di bidang Perumahan dan Pertanahan.
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Bidang Perumahan dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang

Perumahan dan Pertanahan kerja mempunyai tugas; merencanakan

program Bidang Perumahan dan Pertanahan kerja berdasarkan RPJMD

dan Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, membagi

tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna meningkatkan

kelancaran pelaksanaan tugas, mengatur operasional Bidang Perumahan

dan Pertanahan dalam penyelenggaraan kegiatan seksi berdasarkan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran ke dalam bentuk implementasi tupoksi

bidang Perumahan dan Pertanahan, melaksanakan finalisasi konsep

penataan pemukiman kumuh sesuai RPJMD, RENSTRA dan peraturan

perundangan-undangan di bidang perumahan dalam rangka mencapai

program 100-0-100 dan bantuan terhadap korban bencana alam,

merumuskan regulasi tentang pedoman dan perijinan di bidang perumahan

dan pertanahan sesuai denga peraturan perundangundangan dalam rangka

mewujudkan legilitas dan penegakan di bidang perumahan dan pertanahan

bagi lembaga atau masyarakat, memproses penyerahan prasarana, sarana

dan utilitas dari pengembang sesuai peraturan perundang–udangan

dibidang perumahan dalam rangka memenuhi kewajiban pengembang,

mengevaluasi pelaksanaan program bidang melalui identifikasi

permasalahan dalam rangka perbaikan program, menyusun laporan

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas bidang sebagai bahan evaluasi kinerja

bidang, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan tugas jabatan.
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Terdapat 3 seksi pada Bidang Perumahan dan Pertanahan yaitu

a. Seksi Perumahan dan Permukiman

Merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Perumahan dan

Permukiman berdasarkan Rencana Strategis dan Program sebagai panduan

dalam pelaksanaan kegiatan dengan memberikan arahan terhadap bawahan

berdasarkan arahan pimpinan bersamaan dengan dokumen pelaksanaan

anggaran yang berfungsi sebagai memperlancar proses pelaksanaan tugas

dan kegiatan; membagi tugas kedapa bawahan dengan mengarahkan pada

kedudukan guna membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan;

mengarahkan kepada pegawai dengan kedudukan yang ditempatinya

dalam rangka menjalankan tugas secara efektif dan efisien; menyusun

bahan sinkronisasi Seksi Perumahan dan Permukiman sesuai

kewenangannya dalam rangka penyelarasan pelaksanaan program dan

kegiatan dengan instansi terkait; menyusun konsep materi pembinaan

dibidang perumahan dan permukiman sesuai peraturan perundang-

undangan dalam rangka mewujudkan pemahaman masyarakat maupun

pengembang di bidang perumahan dan permukiman; menyusun konsep

regulasi tentang pedoman dan perijinan di bidang perumahan dan

permukiman sesuai denga peraturan perundangundangan dalam rangka

mewujudkan legilitas dan penegakan di bidang perumahan dan

permukiman bagi lembaga atau masyarakat; menyusun konsep penataan

pemukiman kumuh sesuai RPJMD, RENSTRA dan peraturan

perundangan-undangan di bidang perumahan dalam rangka mencapai
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program 100-0-100 dan bantuan terhadap korban bencana alam;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Perumahan dan Permukiman

melalui identifikasi permasalahan dalam rangka perbaikan kegiatan;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perumahan

dan Pertanahan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan tugas jabatan.

b. Seksi Prasarana dan Sarana Untilitas Umum

Melaksanakan fungsi pembiayaan terhadap Prasarana, Sarana

dengan Utilitas serasi dengan Rencana Strategis dan Program sebagai

acuan melaksanakan kegiatan sebagai arahan terhadap pegawai

berdasarkan arahan pimpinan didampingi dengan dokumen pelaksanaan

anggaran berfungsi sebagai pelaksanaan intruksi dan kegiatan;

mengalokasikan wewenang terhadap pegawai serasi dengan kewenangan

kedudukan untuk membantu lancarnya implementasi kegiatan; memandu

kepada pegawai setara untuk memberikan dengan tupoksi kedudukan

dalam rangka menjalankan tugas secara efektif dan efisien; menyusun

bahan sinkronisasi Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas sesuai

kewenangannya dalam rangka penyelarasan pelaksanaan program dan

kegiatan dengan instansi terkait; menyusun konsep penyerahan prasarana,

sarana dan utilitas dari pengembang sesuai peraturan perundang – udangan

dibidang perumahan dalam rangka memenuhi kewajiban pengembang;

menyusun konsep pendataan Prasarana sarana utilitas sesuai data dan

peraturan perundangan- undangan dalam rangka tertib administrasi;
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mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas

melalui identifikasi permasalahan dalam rangka perbaikan kegiatan;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perumahan

dan Pertanahan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan tugas jabatan.

c. Seksi Pertanahan

Merencanakan kegiatan dan anggaran Seksi Pertanahan sesuai

Rencana Strategis dan Program dijadikan untuk panduan atau arahan pada

perencanaan kegiatan dengan memberikan arahan terhadap pegawai

berdasarkan arahan pimpinan didampingin dengan dokumen pelaksanaan

anggaran berungsi sebagai pelaksanaan tupoksi dan kegiatan;

mengarahkan tugas kepada pegawai sesuai dengan fungsi jabatanya guna

membantu mempermudah pelaksanaan kegiatan; membantu kepada

pegawai sesuai dengan fungsi kedudukan dalam rangka menjalankan tugas

secara efektif dan efisien; menyusun bahan sinkronisasi Seksi Pertanahan

sesuai kewenangannya dalam rangka penyelarasan pelaksanaan program

dan kegiatan dengan instansi terkait; menyusun konsep materi pembinaan

dibidang pertanahan sesuai peraturan perundang- undangan dalam rangka

mewujudkan pemahaman masyarakat maupun pengembang dibidang

pertanahan; menyusun konsep regulasi tentang pedoman dan perijinan di

bidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam

rangka mewujudkan legilitas dan penegakan di bidang pertanahan bagi

lembaga atau masyarakat; menyusun konsep pendataan validasi lokasi
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tanah sesuai peraturan perundang–undangan dalam rangka penyelesaian

sengketa tanah garapan, ganti rugi/santunan tanah, redistribusai tanah,

tanah kosong, tanah ulayat dan pembukaan tanah baru; mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan Seksi Pertanahan melalui identifikasi permasalahan

dalam rangka perbaikan kegiatan; membuat laporan pelaksanaan tugas

kepada Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan sebagai dasar evaluasi

pelaksanaan kegiatan; melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan atasan sesuai dengan tugas jabatan.

7. Bidang Penerangan Jalan

Bidang Penerangan Jalan memiliki fungsi menyokong Kepala

Dinas untuk melancarkan penyelenggaraan fungsi dan pelaksanaan

kegiatan pada Bidang Penerangan Jalan. Untuk mempermudahn

melaksanakan tugas Bidang Penerangan Jalan melakukan tugas ; formulasi

dan penerapan system teknis di bidang Penerangan Jalan, koordinasi

program di bidang Penerangan Jalan, pengendalian dan pemantauan

kegiatan di bidang penerangan jalan, pelaksanaan monitoring, evaluasi,

dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penerangan jalan.

Merencanakan program Bidang Penerangan Jalan berdasarkan

RPJMD dan Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; mengatur operasional Bidang

Penerangan Jalan dalam penyelenggaraan kegiatan seksi berdasarkan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam bentuk implementasi tupoksi
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bidang Penerangan Jalan; melaksanakan finalisasi konsep pengkajian/

penelaahan permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dan kebijakan atasan; melaksanakan finalisasi konsep

penataan penerangan jalan sesuai RPJMD, RENSTRA dan peraturan

perundangan-undangan dalam rangka mewujudkan penerangan jalan bagi

masyarakat; merumuskan regulasi tentang pedoman dan perijinan di

bidang penerangan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dalam rangka mewujudkan legalitas dibidang penerangan jalan;

mengevaluasi pelaksanaan program bidang melalui identifikasi

permasalahan dalam rangka perbaikan program; menyusun laporan

berdasarkan hasil pelaksanaan tugas bidang sebagai bahan evaluasi kinerja

bidang; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan tugas jabatan.

Terdapat 3 seksi pada Bidang Penerangan Jalan yaitu

a. Seksi Pengembangan Jaringan Penerangan Jalan

Melakukan fungsi dari pembiayaan pada bidang pengembangan

Jaringan Penerangan Jalan seragam dengan Rencana Strategis dan

Program menjadi arahan untuk melaksanakan fungsi dalam memberikan

keterangan kepada pegawai berdasarkan arahan pimpinan dengan

dokumen pelaksanaan anggaran guna mempermudah melaksanakan tugas

dan kegiatan; menyalurkan fungsi kepada pegawai yang sesuai dengan

kedudukan yang berguna untuk membantu memperlancar penerapan

pelaksanaan kegiatan; memandu kepada bawahan sesuai dengan fungsi
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kedudukan dalam rangka menjalankan tugas secara efektif dan efisien;

menyusun bahan sinkronisasi Pengembangan Jaringan Penerangan Jalan

sesuai kewenangannya dalam rangka penyelarasan pelaksanaan program

dan kegiatan dengan instansi terkait; menyusun konsep pengembangan

jaringan penerangan jalan sesuai RPJMD, RENSTRA dan peraturan

perundangan-undangan dalam rangka mewujudkan penerangan jalan bagi

masyarakat; menyusun konsep masterplan jaringan penerangan jalan

sesuai dengan Renstra dalam rangka memberikan acuan pembangunan dan

pengembangn penerangan jalan; mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi

Pengembangan Jaringan Penerangan Jalan melalui identifikasi

permasalahan dalam rangka perbaikan kegiatan; membuat laporan

pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penerangan Jalan sebagai dasar

evaluasi pelaksanaan kegiatan; melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan atasan sesuai dengan tugas jabatan.

b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan

Jalan

Melaksanakan kegiatan fungsi alam bentuk penganggaran pada

Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan sesuai Rencana

Strategis dan Program menjadi arahan untuk melaksanakan fungsi dalam

memberikan keterangan kepada pegawai berdasarkan arahan pimpinan

dengan dokumen pelaksanaan anggaran guna mempermudah

melaksanakan tugas dan kegiatan; menyalurkan fungsi kepada pegawai

yang sesuai dengan kedudukan yang berguna untuk membantu



66

memperlancar penerapan pelaksanaan kegiatan; memandu kepada

bawahan sesuai dengan fungsi kedudukan dalam rangka menjalankan

tugas secara efektif dan efisien; menyusun bahan sinkronisasi

Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan sesuai kewenangannya

dalam rangka penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan dengan

instansi terkait; menyusun konsep pembinaan dibidang penerangan jalan

sesuai RPJMD, RENSTRA dan peraturan perundangan-undangan dalam

rangka mewujudkan kesadaran pengembang dan masyarakat; membuat

laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Penerangan Jalan

sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan; melaksanakan tugas

kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas jabatan.

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penerangan Jalan

Melakukan fungsi dari pembiayaan pada bidang pengawasan dan

pengendalian pereangan jalan seragam dengan Rencana Strategis dan

Program menjadi arahan untuk melaksanakan fungsi dalam memberikan

keterangan kepada pegawai berdasarkan arahan pimpinan dengan

dokumen pelaksanaan anggaran guna mempermudah melaksanakan tugas

dan kegiatan; menyalurkan fungsi kepada pegawai yang sesuai dengan

kedudukan yang berguna untuk membantu memperlancar penerapan

pelaksanaan kegiatan; memandu kepada bawahan sesuai dengan fungsi

kedudukan dalam rangka menjalankan tugas secara efektif dan efisien;

menyusun bahan sinkronisasi Pengawasan dan Pengendalian Penerangan

Jalan sesuai kewenangannya dalam rangka penyelarasan pelaksanaan

program dan kegiatan dengan instansi terkait; menyusun konsep
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pengawasan terhadap penerangan jalan sesuai dengan peraturan

perundang–undangan yang berlaku dalam rangka penegakan peraturan

bagi pengembang dan masyarakat; membuat laporan pelaksanaan tugas

kepada Kepala Bidang Penerangan Jalan sebagai dasar evaluasi

pelaksanaan kegiatan; melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan atasan sesuai dengan tugas jabatan.

8. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan memilik wewenang untuk membantu Kepala

Dinas melakukan pelaksanaan pengelolahan program dan kegiatan di

bidang Pertamanan. Untuk melaksanakan tupoksinya, Bidang Pertamanan

melaksanakan tugas yaitu diantaranya; formulasi dan pelaksanaan system

teknis pada bagian Pertamanan, koordinas program di bidang Pertamanan,

engendalian dan pemantauan kegiatan di bidang Pertamanan, pelaksanaan

monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegia tan di bidang

Pertamanan.

Bidang Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang Pertamanan

mempunyai tugas: merencanakan program Pertamanan berdasarkan

RPJMD dan Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya guna

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; mengatur operasional Bidang

Pertamanan dalam penyelenggaraan kegiatan seksi berdasarkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran dalam rangka implementasi tugas pokok dan fungsi

bidang Pertamanan; melaksanakan finalisasi konsep
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pengkajian/penelaahan permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan; melaksanakan

finalisasi konsep penataan pertamanan sesuai RPJMD, RENSTRA dan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku ke dalam bentuk untuk

mewujudkan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau; merumuskan regulasi

tentang pedoman dan perijinan di bidang pertamanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mewujudkan

legalitas dibidang pertamanan; mengevaluasi pelaksanaan program bidang

melalui identifikasi permasalahan dalam rangka perbaikan program;

menyusun laporan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas bidang sebagai

bahan evaluasi kinerja bidang; melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan atasan sesuai dengan tugas jabatan.

Pada Bidang Pertamanan terdapat 3 seksi yaitu :

a. Seksi Pengembangan Taman

Melakukan fungsi dari pembiayaan pada bidang pengembangan

taman seragam dengan Rencana Strategis dan Program menjadi arahan

untuk melaksanakan fungsi dalam memberikan keterangan kepada

pegawai berdasarkan arahan pimpinan dengan dokumen pelaksanaan

anggaran guna mempermudah melaksanakan tugas dan kegiatan;

menyalurkan fungsi kepada pegawai yang sesuai dengan kedudukan yang

berguna untuk membantu memperlancar penerapan pelaksanaan kegiatan;

memandu kepada bawahan sesuai dengan fungsi kedudukan dalam rangka

menjalankan tugas secara efektif dan efisien; menyusun bahan sinkronisasi
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Pengembangan Taman sesuai kewenangannya dalam rangka penyelarasan

pelaksanaan program dan kegiatan dengan instansi terkait; menyusun

konsep pengembangan pertamanan sesuai RPJMD, RENSTRA dan

peraturan perundangan-undangan dalam rangka mewujudkan pemenuhan

RTH publik; menyusun konsep masterplan pengembangan pertamanan

sesuai dengan Renstra dalam rangka memberikan acuan pembangunan dan

pengembangn dibidang pertamanan; mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

seksi Pengembangan Taman melalui identifikasi permasalahan dalam

rangka perbaikan kegiatan; membuat laporan pelaksanaan tugas kepada

Kepala Bidang Pertamanan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan tugas jabatan.

b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan

Melakukan fungsi dari pembiayaan pada bidang pembangunan dan

pemeliharaan seragam dengan Rencana Strategis dan Program menjadi

arahan untuk melaksanakan fungsi dalam memberikan keterangan kepada

pegawai berdasarkan arahan pimpinan dengan dokumen pelaksanaan

anggaran guna mempermudah melaksanakan tugas dan kegiatan;

menyalurkan fungsi kepada pegawai yang sesuai dengan kedudukan yang

berguna untuk membantu memperlancar penerapan pelaksanaan kegiatan;

memandu kepada bawahan sesuai dengan fungsi kedudukan dalam rangka

menjalankan tugas secara efektif dan efisien; menyusun bahan sinkronisasi

Pembangunan dan Pemeliharaan sesuai kewenangannya dalam rangka

penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan dengan instansi terkait;
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menyusun bahan sinkronisasi Pembangunan dan Pemeliharaan pertamanan

sesuai kewenangannya dalam rangka penyelarasan pelaksanaan program

dan kegiatan dengan instansi terkait; menyusun konsep pembinaan

dibidang pertamanan sesuai RPJMD, RENSTRA dan peraturan

perundangan-undangan dalam rangka mewujudkan kesadaran pengembang

dan masyarakat; mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan

Pemeliharaan melalui identifikasi permasalahan dalam rangka perbaikan

kegiatan; membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

Pertamanan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan; melaksanakan

tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas

jabatan.

c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Melakukan fungsi dari pembiayaan pada bidang pengawasan dan

pengendalian seragam dengan Rencana Strategis dan Program menjadi

arahan untuk melaksanakan fungsi dalam memberikan keterangan kepada

pegawai berdasarkan arahan pimpinan dengan dokumen pelaksanaan

anggaran guna mempermudah melaksanakan tugas dan kegiatan;

menyalurkan fungsi kepada pegawai yang sesuai dengan kedudukan yang

berguna untuk membantu memperlancar penerapan pelaksanaan kegiatan;

memandu kepada bawahan sesuai dengan fungsi kedudukan dalam rangka

menjalankan tugas secara efektif dan efisien; menyusun bahan sinkronisasi

Pembangunan dan Pemeliharaan sesuai kewenangannya dalam rangka

penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan dengan instansi terkait;

menyusun konsep pengawasan dibidang pertamanan sesuai dengan
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peraturan perundang– undangan yang berlaku dalam rangka penegakan

peraturan bagi pengembang dan masyarakat; mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan melalui identifikasi

permasalahan dalam rangka perbaikan kegiatan ; membuat laporan

pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pertamanan sebagai dasar

evaluasi pelaksanaan kegiatan; melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan atasan sesuai dengan tugas jabatan.31

Tabel 3.2

Stuktur Organisasi Disperkim

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang, (2018).

31 Peraturan Kota Malang Nomor 28 Tahun 2016, Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
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3.3.3 Visi dan Misi

Pada tingkat acuan dasar pada Perda Kota Malang Nomor 7 Tahun

2014 mengenai aturan tentang RPJMD di daerah Kota Malang di Tahun

2013-2018, memiliki Mempunyai visi : “mewujudkan tingkatan pada

karateristik dan kapasitas perkembangan pertumbuhan di ruang lingkup

kawasan perumahan dan juga kawasan permukiman yang memiliki

kelayakan khususnya pada kontruksi lahan dengan menyediakan lokasi

hunian yang sesuai dengan penataan kawasan daerah. Pada suatu harinya

nanti peracangan yang diarahkan untuk terciptanya peran serta warga

masyarakat untuk mempersiapan ruang huni yang benar-benar dan

membentuk keadaan kawasan permukiman kota tidak koto dan memiliki

wawasan lingkungan. maka dari itu instansi pemerintah melalui Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman harus selalu menampakan fasilitas

RTH baik itu memiliki manfaat sebagai area taman kota, arean hutan kota,

area lahan resapan air, atau manfaat penghijauan lainya. Jadi, untuk

menciptakan sasaran visi dan juga misi Disperkim yaitu : “Meningkatnya

pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan

berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan”. Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman di dalam hal ini memiliki tanggung

jawab untuk mempersiapkan kawasan hunian yang memang benar-benar

layak huni yang sudah sesuai dengan penataan kawasan wilayah daaerah,

kemudian menciptakan keadaan kawasan permukiman kota yang sehat

(tidak kotor), dan juga pembangunan kawasan yang memiliki fasilitas dan
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pembangunan berkelanjutan juga harus memiliki wawasan lingkungan

yang baik.
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