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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 
 

A. Gambaran Umum Kabupaten Malang 

 

1. Kondisi Geografis 

 

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian 

tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam 

kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan 

Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan 

Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera 

Indonesia. Sebelah Barat-Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan 

Mojokerto. Letak geografis tersebut menyebabkan Kabupaten Malang 

memilki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin 

ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Kabupaten 

Malang dari waktu ke waktu. Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak 

antara 112
0
17’,10,90” Bujur Timur dan 112

0
57’,00,00” Bujur Timur dan 

antara 7
0
44’,55,11” Lintang Selatan dan 8

0
26’ ,35,45” Lintang Selatan. 

Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 Km
2
 (Sumber; Balai 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas), Kabupaten Malang terletak 

pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 

kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Kondisi topografi 

Kabupaten Malang merupakan daerah daratan tinggi yang dikelilingi oleh 

beberapa gunung dan daratan rendah atau daerah lembab pada ketinggian 

250-500 meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah 
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wilayah Kabupaten Malang. Daerah daratan tinggi merupakan daerah 

perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 

0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur 

dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng 

Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl. 

Struktur penggunaan lahan meliputi: permukiman/kawasan 

terbangun 22,89%; industri 0.21%; sawah 13,10%; pertanian lahan kering 

23,70%; perkebunan 6,21%; hutan 28,75%; rawa/waduk 0,20%; 

tambak/kolam 0,03%; padang rumput 0,30%; tanah tandus/tanah rusak 

1,55%; tambang galian C 0,26%; lain-lain 2,82%.Secara administrative 

pemerintahan, wilayahKabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 

kelurahan, 378 desa, 3.155 Rukun Warga (RW) dan 14.686 Rukun Tetangga 

(RT) (Lihat Tabel 2). 

2. Kondisi Demografis 

 
Perkembangan penduduk Kabupaten Malang (berdasarkan BPS); 

pada tahun 2014 sebesar 2.527.087 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 0,73% 

per  tahun  terdiri  dari  laki  -laki  1.269.613  (50,25%)  dan  perempuan 

1.257.474 (49,75%) dengan rata-rata kepadatan 780 jiwa/km2. Sedangkan 

jumlah penduduk berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

hasil penghitungan akhir tahun 2014 adalah sebesar 3.092.714 jiwa terdiri 

dari laki-laki 1.549.678 jiwa (50,10%) dan perempuan 1.543.036 jiwa 

(49.90%). Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi 

Dinas     Kependudukan     dan     Pencatatan     Sipil     disebabkan adanya 
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pendekatan/metoda perhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap 

penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang secara riil pada 

saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang 

sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan jumlah 

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan. 

Tabel 3.1 

Presentase Luas Daerah dan Jumlah Penduduk per Kecamatan, 2014 
 

No 

 

Kecamatan 

 
Luas/ 

Area (Km2) 

 
Penduduk 

(Jiwa) 

 
Kepadatan 

Penduduk 

%Terhadap 

Kabupaten 

Luas Pend. 

1. Donomulyo 192.60 72,668 377 6.47 2.77 

2. Kalipare 105.39 67,594 641 3.54 2.58 

3. Pagak 90.08 53,470 594 3.03 2.04 

4. Bantur 159.15 76,451 480 5.35 2.92 

5. Gedangan 130.55 58,742 450 4.39 2.24 

6. Sumbermanjing 239.49 99,471 415 8.04 3.80 

7. Dampit 135.31 135,035 998 4.55 5.16 

8. Tirtoyudo 141.96 64,450 454 4.77 2.46 

9. Ampelgading 79.60 59,324 745 2.67 2.27 

10. Poncokusumo 102.99 98,088 952 3.46 3.75 

11. Wajak 94.56 87,438 925 3.18 3.34 

12. Turen 63.90 123,879 1,939 2.15 4.73 

13. Bululawang 49.36 70,228 1,423 1.66 2.68 

14. Gondanglegi 79.74 88,626 1,111 2.68 3.38 

15. Pagelaran 45.83 71,967 1,570 1.54 2.75 

16. Kepanjen 46.25 101,268 2,190 1.55 3.87 

17. Sumberpucung 35.90 59,683 1,662 1.21 2.28 

18. Kromengan 38.63 40,428 1,047 1.30 1.54 

19. Ngajum 60.12 51,657 859 2.02 1.97 

20. Wonosari 48.53 50,222 1,035 1.63 1.92 

NO Kecamatan Luas/ 

Area (Km
2
) 

Pendudu 

k (Jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk 

Luas Pend. 

21. Wagir 75.43 82,223 1,090 2.53 3.14 
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22. Pakisaji 38.41 84,964 2,212 1.29 3.24 

23. Tajinan 40.11 52,585 1,311 1.35 2.01 

24. Tumpang 72.09 77,836 1,080 2.42 2.97 

25. Pakis 53.62 143,184 2,670 1.80 5.47 

26. Jabung 135.89 71,909 529 4.56 2.75 

27. Lawang 68.23 102,979 1,509 2.29 3.93 

28. Singosari 118.51 174,724 1,474 3.98 6.67 

29. Karangploso 58.74 73,973 1,259 1.97 2.82 

30. Dau 41.96 63,665 1,517 1.41 2.43 

31. Pujon 130.75 69,393 531 4.39 2.65 

32. Ngantang 147.70 59,238 401 4.96 2.26 

33. Kasembon 55.67 31,707 570 1.87 1.21 

 Jumlah/Total 2,977.05 2,619,069 880 100 100 

Sumber: BPS Kabupaten Malang (Registrasi Penduduk) 

 
Pada tabel diatas ada perbedaan jumlah penduduk hasil Susenas 2014 

dengan data registrasi penduduk karena memang berbeda cara 

mendapatkannya. Menurut registrasi diantara 33 kecamatan di Kabupaten 

Malang, Kecamatan Singosari memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 

174.724 jiwa (LK 87.271 jiwa PR 87.453 jiwa). Kecamatan Kasembon 

memiliki jumlah penduduk terkecil, yaitu 31.707 jiwa (LK 15.625 jiwa PR 

16.082 jiwa 
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B. Profil Puskesmas Dau 

 

Puskesmas Dau berdiri kurang lebih pada tahun 1955 yang dimana 

diberi nama Balai Pengobatan (BP), yang dimana berlokasi sama seperti 

yang ada di Puskesmas Dau saat ini,yang bertempat di JL. Raya 

Mulyoagung 212 Dau Kabupaten Malang dan berdiri diatas tanah dengan 

status bekas pasar. Secara geografis Puskesmas Dau berada di wilayah 

administrative Kecamatan Dau, tepatnya terletak di ibukota Kecamatan 

Dau, yaitu Desa Mulyoagung dengan jarak tempuh kurang lebih 35 Km 

dari ibukota Kabupaten Malang dengan waktu tempuh kurang lebih 45 

Menit dengan kendaraan bermotor. 

Peta Wilayah Puskesmas Dau 
 

 

 



49 

 

 

Luas wilayah yang dimiliki oleh Puskesmas Dau kurang lebih 

5.602.671 Ha, yang dimana meliputi 10 Desa yaitu Mulyoagung, 

Landungsari, Sumbersekar, Gadingkulon, Tegalweru, Selorejo, Kalisongo, 

Karangwidoro, Petungsewu dan Kucur. Adapun batas-batas wilayah kerja 

Puskesmas Dau, Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Karang 

Ploso, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wagir, Sebelah 

Barat berbatasan dengan Kecamatan Junrejo Kota Batu, dan Sebalah 

Timur berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Keadaan 

wilayah Kecamatan Dau sebagian besar terletak dilereng pegunungan 

Kawi (disebut sebagai daerah atas) dan sebagian terletak didataran rendah, 

terletak pada ketinggian 650 m diatas permukaan air laut dengan suhu 

udara antara 25 C – 35 C dengan curah hujan rata-rata 1100mm/ Tahun. 

C. Kondisi Demografis 

 

Jumlah Penduduk di daerah kecamatan Dau kurang lebih 67.455 

Jiwa yang dimana, jumlah penduduk laki-laki kurang lebih 33.959 jiwa 

serta jumlah penduduk perempuan kurang lebih 33.497 Jiwa. Dilihat dari 

jumlah kependudukan kecamatan dau kepadatan penduduk di dalam 

kecamatan dau sekitar kurang lebih 1.608 Jiwa/Km2. Data kependudukan 

ini merupakan salah satu pokok yang sangat diperlukan didalam 

merencanakan serta mengevaluasi di dalam suatu 

perencanaan.pembangunan karena penduduk merupakan obyek sekaligus 

subyek pembangunan. Fungsi obyek bermakna penduduk menjadi target 

dan sasaran pembangunan yang dilakukan oleh penduduk dan fungsi 

subyek bermakna penduduk adalah pelaku tunggal dari sebuah 
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pembangunan. Kedua fungsi tadi diharapkan berjalan seiring dan sejalan 

integral. 

Sarana dan prasarana kesehatan pemerintah puskesmas induk 

sebanyalk 1 gedung, puskesmas pembantu sebnayak 2 gedung dan 

ponkesdes 8 gedung. Sarana dan prasarana kesehatan Swasta yang 

bersumber dari masyarakat yang ada di Kecamatan Dau seperti Posyandu 

Balita sebanyak 65 tempat, Posyandu Lansia 52 Tempat, Posyandu remaja 

sebanyak 1 tempat, PMI sebanyak 1 gendung, pengobatan tradisional 

sebanyak 4 tempat, praktek dokter swasta sebanyak 18 tempat, prkatek 

perawat swasta sebanyak 7 tempat, rumah sakit swasta 2 tempat, dan balai 

pengobatan swasta 3 tempat. 

D. Struktur Organisasi Puskesmas Dau 

 

Di dalam lingkup puskesmas dau memiliki visi terwujudnya 

masyarakat kabupaten malang yang madep mantep menetep serta dengan 

misi melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan 

dan ekonomi guna meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan 

motto kepuasaan dan kesehatan pelanggan adalah tujuan kami serta 

selogan yang diberikan oleh puskesmas dau semangat maksimal pelayanan 

optimal. Puskesmas dau sebagai icon puskesmas wisata, puskesmas 

sayang ibu, anak, bayi dan lansia serta puskesmas pendidikan, dengan 

menjunjung tinggi tata nilai prima yang propesional, ramah, malu, 

akuntabel, serta inisiatif dan inovatif. 
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Berikut struktur organisisi yang ada di puskesmas dau 
 

 

Sumber: softfile puskesmas dau 

 

Dengan melihat struktur organisasi puskesmas dau diatas data 

ketenagaan yang ada dipeskesmas dau diperbarui tahun 2017 tercatat 56 

orang yang terdiri dai PNS 31 orang, Bidan PTT 1 orang, perawat 
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ponkesdes 10 orang, kontrak pemda 3, kontrak puskesmas 1 orang, 

magang 10 orang. Terbagi pada puskesmas pembantu, dan ponkesdes 

sejumlah 20 orang, puskesmas induk 36 orang , terini menurut jenis 

pekerjaan sebagai berikut: 

 
 

Sumber: Softfile Puskesmas Dau 
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E. Pelayanan Puskesmas Dau 

 

Pelayanan puskesmas dau sesuai dengan kepmenkes nomor 128 

tahun 2009 tentang kebijakan dasar puskesmas. Dengan memberikan 

pelayanan yang profesional dengan stndart operating prosedur dan 

pengobatan rasional dengan standart Quality Assurance dan WHO, akan 

mendapatkan ketepatan untuk anamnesa, diagnosa dan pemberian terapi. 

Di dalam puskesmas dau memiliki bebarapa pelayanan seperti: 

1. Jenis Pelayanan loket, dengan membawa kartu rawat jalan, kartu ibu, kartu 

anak yang selanjutnya dibawa kemasing-masing tempat pelayanan (poli 

umum, KIA, poli gigi) 

2. Jenis pelayanan balai pengobatan/ Poli umum, memberikan kepastian 

layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji 

layanan. 

3. Jenis Pelayanan KIA dan KB, Pelayanan kesehatan yang dilayani meliputi 

pemeriksaan ibu hamil, imunisasi dasar lengkap dan imunisasi untuk catin, 

pertolongan persalinan dan KB 

4. Jenis Pelayanan poli gigi, dengan memberikanPerawatan gigi secara 

teratur, kunjungan pelayanan gigi setiap 6 bulan sekali akan mengurangi 

resiko gangguan pada gigi dan mulut. Poli gigi melayani pemeriksaan, 

pencabutan, tambal gigi sementara dan tetap, pembersihan karang gigi 

serta konseling kesehatan gigi. 
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Adapun mekanisme pelayanan yang diberikan di puskesmas dau: 
 

 

Sumber: soffile Puskesmas Dau 

Skema pelayanan di Puskesmas Dau tersebut pasian dibagi menjadi 

beberapa jenis sesuai dengan sakit yang di alamai oleh pasien. 1) Pasien yang 

datang awalnya langsung menuju ke Loket untuk melakukan pendataan atau 

pendaftaran kemudian dibagian loket tersebutlah untuk di Tanya lebih mendlaam 

terkait kelurah dan sakit apa yang di alami yang kemudian akan diidentifikasi oleh 

bagai loket untuk kemudian pasien di kategorikan sakit apa serta harusdi rawat 

dan dibaoti seperti apa.selain pasien yang datang langsunk porang-orang yang 
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memilikg meuju ke loket biasanya itu untuk pasien-pasien yang rawat jalan 

artinya bahwa sakitnya masoh sakit yang pada ringan dan dapat diobati denagn 

cara perikasa ke doketr yang terkait kemudian diberika obat kemudian bisa 

langsung kembali ke rumah. Selain mekanisme pelayanan yang seperti itu di 

puskesmas Dau tersbeut juga melayani pasien yang isa langsung ke Unit gawat 

Darurat, artinya bahwa pasien dengan sakit yang harus cepat ditangangi oleh 

doketer tidak perlu melakukan tahapo dimana harus menuju ke loket terlebih 

dahulu untuk mengambil nomor antrian serta menlakuakn pengecekan adminitrasi 

dan sebagainya, jadi pada jalan ini pasien langsung dirawat atau di tangani oleh 

dokter secepatnya setelah itu baru menuju ke tahap l;oket untuk melakukan 

pendataan. Selain itu pula ada pasien persalinana yang kurang lebih tahanpanya 

sama seperti pasien Unit Gawat Darurat yang mana pasien pada tahap awal tidak 

perlu langsung ke loket untuk melakukan pendataan tetapi langsung ditanggani 

oleh pihak puskesmas selanjutnya barulah ke loket untuk ,melakuakan pendataan. 

Setelah pasien UGD dan Pesalinan telah ditangani oleh pihak Puskemsam 

slenajutnya ke loket untuk melakukan pendataan kemudian akan di rawat Inap. 

Berdasarkan gamabar skema tersebut dapat dilihat pasien yang kategori 

rawat jalan setelah dari loket kemudian di perikas doketr selanjutnya di anjurkan 

ke laboraturium untuk kemudina diperiksa lebih lanjut agar lebih diketahui secara 

mendalam terkait sakit yang dialami agar lebih tepat pengeobatannya dan lebih 

tepat pemberian obatnya. Selanjutnya pasien yang rawat jalan meuju ke loket 

pembayaran untuk membayar biaya pengobatn yang dilakukan di puskesmas 

tersebut. Setelah dari loket pembayaran pasien di berikan bukti pembayaran untuk 

kemudian menuju ke loket pengambilan obat yang sesuai dengan apa yang di 
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rekomendasikan dari pihak laboraturium, dan bianaya untuk pasien rawat jalan 

baianya dibekali dengan beberapa surat yang mennyatakan bahwa pasien rawat 

jalanini nhias pulang kerumah, bisa di rujuk ke Internal serat di rujuk ke RSU. 

Tergantung sesuai dengan jenis penyakit atau sakit yang diderita oleh  pasien 

rawat inap. 

Selain pesien rawat inap yang memiki skema pelayanan yang demikian 

pada pasien UGD dan pasien persalianan atau ibu hamil memilki skema  

pelayanan yang kurang lebih sama awalnya saja yang berbeda selanjutnya sama, 

setelah di ruang UDG dan Persalinana kemudian pasien di tindak lanjuti oleh 

dokter yang berlaitan selanjutnya ke loket pendafatarna kemudian setelah 

diperiksa pasien UGD dan Pesalinan di anjurkan untuk kemudian di rawat inap 

agar lebih insentif tetapi semuanya kembali lagi kepada kesedian pasien skema 

pelayanan puskesamas hanya memberikan gambaran terkait untuk pelayanannya. 

Berikut ini merupakan Surat Keterangan kelulusan Akreditasi Puskesmas 

Wisata Dau yang diberikan sebagai pengakuan bahwa Fasilitasi kesehatan tingkat 

pertama telah memenuhi standar akreditasi dan dinyatakan terakreditasi Dengan 

Status STATUS UTAMA. Adapun akreditasi berlaaku sampai dengan 8 oktober 

2022. Itu artinya bahwa selama beberapa tahun kedepan Puskesamas Wisata Dau 

di akui dan memiliki pelayanan primayang memadai untuk melakukan pelayanan 

public kepada masyarakat khususnya masyarakat wilayah Dau dan sekitarnya. 

Berikut ini gambar sertifikat yang dijadikan bukti dan landasan oleh 

Puskesmas Wisata Dau dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan public 

yang terterpercaya dan memadai untuk mesyarakat. 
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Sumber: soffile Puskesmas Dau 


