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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Gambaran Umum Kota Malang 

1. Sejarah Kota Malang 

Lahirnya Kota Malang tepatnya pada tahun 6752 SM. Adanya 

perkembangan zaman maka timbulah kerajaan-kerajaan yang pertama dimulai 

dari Kanjuruhan, Singhasari sampai Majapahit. Kerajaan Kanjuruhan dibawah 

pimpinan Gajayana Dinoyo keturunan  Balitung, Daksa, Tulodang, dan Siduk 

pada abad ke-8. Keturunan Siduk berlanjut kepada Darmawangsa, Airlangga 

hingga terakhir Kertajaya (1216-1222). Disusul dengan munculnya Dinasti Ken 

Arok yang merebut kedudukan Akuwu Tunggul Ametung dari Tumapel, 

kemudian menyerang Kertajaya di Kediri dan mendirikan Dinasti Kerajaan 

Singhasari. Keturunan Ken Arok berlanjut hingga Raja Majapahit terakhir Bhre 

Tumapel (1447-1451). 

Kota Malang dikatakan memiliki kondisi strategis karena letaknya di 

perbukitan sejuk, kota ini bertemu tiga lembah. Dari arah barat laut dilalui sungai 

Brantas, dari arah timur terdapat sungai Amprung, dari utara sungai Bango. Tiga  

sungai tersebut berada dalam titik temu sebuah lembah, semuanya menuju arah 

sungai Brantas, kemudian ke selatan, karena kondisi alamnya dan geografis indah 

dan strategis, Herman Thomas Karsten (1917), seorang arsitek dan ahli tata kota 

merancang kota Malang sebagai kota taman (Garden City). Karsten, menyatakan 

kota merupakan sebuah organisme hidup yang mengalami pertumbuhan. 
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Perencana pengembangan kota, karsten memandang serius letak taman-taman 

kota sekaligus ruang terbuka. 

 

Sumber: Internet. www.google.com/peta_wisata_kota_malang 

Gambar 1. Peta Wisata Kota Malang 

Kota Malang mempunyai kualitas struktur alam kota nampak indah dan 

teratur. Kondisi geologi kota Malang terdiri dari dataran tinggi, terbagi dalam 4 

bagian yaitu: bagian selatan merupakan dataran tinggi yang luasnya sangat besar, 

sesuai dijadikan lahan industri, dimulai bagian utara merupakan daerah yang 

subur dan cocok untuk pertanian, pada bagian timur merupakan wilayah yang 

gersang dan pada bagian barat adalah dataran tinggi yang dijadikan daerah 

pendidikan karena luas wilayahnya. Pada bagian tengah kota adalah daerah sangat 

padat penduduk dan sudah lumayan banyak mengalami perubahan pembangunan. 



 

47 
 

Awal kota Malang berdiri menurut tulisan Handinoto menjelaskan bahwa 

alun-alun dijadikan pusat kota mempunyai posisi yang kuat. Zaman dahulu 

mayoritas keseluruhan proses produksi ekonomi berkumpul pada pusat kota ini. 

Seiring adanya dinamika masyarakat dan pertumbuhan penduduk pembangunan 

kota Malang merambat ke seluruh arah. Walaupun kondisi saat ini aktivitas 

ekonomi sudah melua, pusat kota adalah pilihan utama untuk para investor dalam 

menanamkan modalnya. Karena dapat diamati dalam pandangan investor lokasi 

dipusat kota akn berdampak keuntungan besar jika dibandingakan dengan wilayah 

di samping kota. 

Nama Malang sendiri terletak pada piagam Dinoyo, 760-908 (nama 

tempat, sekarang kelurahan Dinoyo) dimana kerajaannya berpusat di Jawa Tengah 

dan bagian barat Jawa timur. Diwaktu yang bersamaan di daerah Malang 

diprediksi sudah adanya kekuasaan-kekuasaan kecil setingkat kawedanan yang 

dibawahi oleh raja golongan Ksatria, disamping Brahmana. Ketika para raja 

tersebut magkat, maka dimakamkan di candi Malang Kucecwara, meskipun 

sampai saat ini masih belum ditemukan. 

 

Sumber: Internet. www.google.com/peta_kota_malang 

Gambar 2. Peta Kota Malang 

http://www.google.com/peta_kota_malang
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Disisilain jika diamati dari keberadaan nama Malang yang ada kaitanya 

dengan sebuah nama yaitu nama gunung Buring yang terletak sebelah timur kota 

mendekati Kutho Bedhah dan Kebalen. Waktu itu bersamaan dengam kaum 

ningrat dan bangsawan nama Kebalen menyebar luas dikenal lainhalnya nama 

Malang sangat terkenal pada kalangan masyarakat. Satunya lagi adalah nama 

puncak gunung yang berdekatan dengan puncak gunung Arjuno yang mungkin 

tidak terdapat kaitanya hubungannya dengan kota Malang. 

Adanya filosofi sejarah kota Malang, ditarik kesimpulan dan dipahami 

bahwa mamakia semboyan “Malang Kucecwara” dimana artinya yaitu Tuhan 

menghancurkan yang bathil, dan saat itu pula dijadikan semboyan kota malang 

sejak 1 april 1964. Semboyan yang digunakan tersebut diusung oleh R. Ng. 

Poerbatjaraka. Sangat bertolak belakang dari nama daerah diareah candi kota 

Malang (Kucecwara), kemudian sangat dikenal abad 14 saat jaman Ken Arok. 

Semboyan yang dipakai “Malang Kucecwara” disahkan secara resmi terdapat 

lambang kota Malang dikukuhkan sesuai surat keputusan DPRGR Kota Malang 

melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1970. Pergantian semboyan awal Kota 

Malang dimana sebelumnya berdasarkan bij Goverment-besluit dd 25 April 1938 

N 027 Malang No Minor, Sursum Moveor yang memiliki arti Malang namaku 

maju tujuanku yang ditetapkan pada tanggal 1 April 1914, sebagai semboyan kota 

praja Malang. (basis data kota Malang, 2011). 

2. Letak Geografis dan Kondisi Iklim 

Kota Malang terletak di tengah-tengah daerah bagian kabupaten Malang 

dimana secara geografis berada pada koordinat 112,060 – 112,070 Bujur Timur, 
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7,060 – 8,020 Lintang Selatan. Iklim kota Malang berkondisi sejak tahun 2005 dari 

data yang ada rata-rata suhu udara kisaran antara 23,30C dan suhu minimum 

17,20C. Kelembaban rata-rata udara kisaran 71% - 85% dengan kelembaban 

maksimum mencapai 35%. Pengamatan yang dilakukan stasiun Klimatologi 

Karangploso menghasilkan data bahwa curah hujan cukup tinggi yang mana 

terjadi bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret dan April. 

Sedangkan bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus curah hujan relatif rendah. 

3. Luas Wilayah dan Batas Wilayah 

Kota Malang memiliki luas sebesar 110,06 km2 yang terpisah dalam 5 

(lima) bagian Kecamatan. Potensi yang dimiliki Kota Malang yaitu obyek 

pembangunan yang dinilai cukup. Potensi yang dimiliki Kota Malang ini perlu 

adanya pengelolaan yang baik, tepat, terintegrasi dan optimal, karena nantinya 

akan terjadi keefektifan akan menunjang pembangunan kota Malang. 

Tabel 1.Luas Wilayah Kota Malang 

No. Kecamatan  Luas (Km²) 

1 Kedungkandang  39,89 

2 Klojen   8,83 

3 Blimbing  17,77 

4 Lowokwaru  22,60 

5 Sukun  20,97 

Total 110,06 

Sumber Litbang Kompas diolah dari BPS Kota Malang 2018 
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Adapun batas administrasi kota malang adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah timur  : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang 

Kabupaten  Malang 

2. Sebelah utara : Kecamatan. Singosari dan Kecamatan. 

Karangploso Kabupaten Malang 

3. Sebelah barat      : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang  

4. Sebelah selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 

Kabupaten Malang 

4. Pembagian Wilayah Administratif 

Lima Kecamatan di Kota Malang terdapat beberapa bagian atas 57 

desa/kelurahan, 423 RW dan 3649 RT (data dari hasil registrasi penduduk tahun 

2013). Pembagian wilayah administrasi, adalah sebagai berikut: 

1. Kecamatan Blimbing : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT  

2. Kecamatan Klojen : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT 

3. Kecamatan Sukun : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT 

4. Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT 

5. Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 20 RW, 764 RT 

Sesuai dengan kelompok dari ukuran potensi desa/kelurahan dalam 

memrubah wilayahnya dalam pembangunan terdata secara menyeluruh 

desa/kelurahan terkategori dalam desa swa-sembada. Kenapa begitu karena 

hampir secara keseluruhan desa/kelurahan yang ada di Kota Malang telah bisa dan 

mampu mengadakan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Kota Malang 
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menyelenggarakan pemerintahan, dimana aparatur pemerintah dijadikan objek 

abdi masyarakat dan abdi negara yang memiliki peran sangat penting 

menyelenggarakan beberapa kegiatan ataupun tugas, yang mana tugas 

pembangunan maupun tugas umum pemerintahan dan tugas dalam pelayanan 

kepada masyarakat. 

5. Kondisi Sosial Kependudukan 

Kependudukan adalah aktor memiliki peran paling penting terhadap segala 

perencanaan tata ruang, diantaranya tata ruang wilayah maupun tata ruang kota. 

Karena lingkup kependudukan adalah salah satu faktor dari beberapa faktor yang 

ada adalah penentu dalam dibangunya sebuah kota, sama halnya engan 

pembentukan wilayah. Penduduk disebut juga sumber insani pembangunan karena 

sangat diperlukan berdasarkan nilai kuantitatif maupun kualitatif yang artinya 

adalah semakin besar jumlah penduduk berkualitas tinggi, maka secara otomatis 

akan ada digenggaman sebuah jaminan atas suksesnya pelaksanaan pembangunan. 

Catatan jumlah penduduk sangat diperlukan dalam merencanakan dan 

evaluasi pembangunan yang mana penduduk merupakan obyek dan sekaligus 

sebagi subyek pembangunan. Catatan jumlah penduduk akan didapatkan melalui 

berbagai cara yakni melalui sensus kependuduk, registrasi kependuduk dan survei 

kependudukan. 

6. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

Kota Malang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 

1.135.883 jiwa, dengan laju pertumbuhan 4,9% setiap tahunnya. Diamati melalui 

penyebarannya, terdapat 5 kecamatan dimana jumlah penduduk terbanyak yaitu 
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Kecamatan Lowokwaru yaitu jumlahnya 218.365 jiwa. Kecamatan Sukun yaitu 

jumlahnya 251.464 jiwa, Kecamatan Blimbing jumlahnya sebesar 247.251 jiwa, 

Kecamatan Klojen yaitu jumlahnya 167.639 jiwa, Kecamatan Kedungkandang 

jumlahnya 251.164 jiwa. 

Tabel 2. Jumlah Kepadatan Penduduk 

No  Kecamatan  Luas (Km²)  

Penduduk  

Jumlah  Kepadatan  

1  Kedungkandang  36,89 251.164 6.808 

2  Klojen   8,83 167.639 18.985 

3  Blimbing  17,77 247.251 13.913 

4  Lowokwaru  22,60 218.365 9.662 

5  Sukun  20,97 251.464 11.991 

 Total 110,06 1.135.883 10.320 

Sumber : Kota Malang DalamAngka 2018 

 

total penyebaran ditunjukam pada gambar tabel diatas mendeskripsikan 

bahwa di Kota Malang laju urbanisasi, merupakan resiko dari Kota terbesar kedua 

di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang memiliki daya tarik yang 

berbeda bagi kaum urban di Kota sekitarnya dijadikan peraduan nasib, 

konsekuensinya kebutuhan masyarakat terhadap komplek rumah semakin 

meningkat, dibatas luar kesanggupan pemerintah dalam memenuhinya. Selain itu 

memiliki ekonomi yang sangat terbatas, efeknya akan muncul tempat penduduk 

liar yang banyak ditemui pada umumnya berkembang pada area perdagangan, di 
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sejalan lampu lalu lintas, sekitar sungai, dibawah jembatan, rel kereta api dan 

tempat-tempat yang dianggap dan tidak bertuan. 

Luasnya wilayah Kota Malang yang sangat cukup yaitu 110,06 km2, 

dengan total penduduk yaitu 1.135.883 jiwa dengan kepadatan penduduk ± 10.320 

jiwa/km2. Kenyataan ini timbul implikasi pada banyaknya aktivitas penduduk dan 

luas persebaran aktivitas pelayanan.  

Dari adanya catatan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebaran total 

penduduk per kecamatan adalah berikut ini: kecamatan dengan jumlah penduduk 

terbanyak terdapat pada kecamatan sukun mencapai 251.464 jiwa, kemudian 

kecamatan dengan total penduduk terkecil diraih kecamatan klojen 167.639jiwa. 

Kepadatan penduduk antara luas wilayah dengan perbandingan jumlah penduduk, 

disimpulkan bahwa kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 

kecamatan klojen totalnya 18.985jiwa/km2, kecamatan kedungkandang dengan 

kepadatan penduduk terkecil yaitu 6.808 jiwa/km2.  

7. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Komposisi penduduk Kota Malang dirinci menurut kelompok umur dan 

jenis kelamin, menunjukan golongan umur tertinggi adalah golongan umur 20-24 

tahun yaitu sebanyak 120.448 jiwa atau 15,1% jumlah penduduk keseluruhan di 

Kota Malang (perempuan sebanyak 57.645 jiwa dan laki-laki sebanyak 62.803 

jiwa). Kelompok umur terendah adalah golongan umur 75 tahun ke atas sebanyak 

10.553 jiwa atau 1,3 % jumlah penduduk keseluruhan Kota Malang. Keadaan ini 

menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Malang adalah kelompok 

usia produktif dengan rasio tanggungan sebesar 37,57%. 
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8. Kondisi Ekonomi 

a. Industri 

Jumlah keseluruhan pekerja di Kota Malang, industri pengelolaan di bagi 

menjadi 4 bagian yaitu Indutri Besar (total keseluruhan pekerja mencapai 100 

orang lebih), industri sedang (total pekerja 20-100 orang), industri kecil (total 

pekerja 5-20 orang), dan industri rumah tangga (total pekerja 1-5 orang). Proses 

catatan data beberapa industri mulai dari perusahaan industri kecil, perusahaan 

industri sedang dan besar dilaksanakan setiap tahun dengan cara sensus lengkap. 

Total perusahaan industri sedang dan besar di Kota Malang tahun 2010 

jumlahnya 190 perusahaan, terdiri dari 27 perusahaan industri besar dan163 

perusahaan merupakan industri sedang. Jika diamati menurut tempatnya, 

berkecenderungan kepada perusahaan industri sedang dan besar berada pada 

wilayah kecamatan sukun yaitu totalnya 64 perusahaan. Selanjutnya di kecamatan 

Blimbing totalnya 58 perusahaan dan sisanya tersebar di tiga kecamatan lainnya. 

Adanya total perusahaan industri sedang atau besar yang terdapat di Kota 

Malang sudah cukup menyerap tenaga kerja yang berkisar 37.842 orang. Dimana 

yang paling dominan adalah perusahaan industri sedang atau besar adalah sub 

sektor industri. Industri rokok atau tembakau menyerap tenaga kerja totalnya 

27.675 orang. Jumlah output perusahaan industri sedang dan besar saat tahun 

2010 totalnya Rp. 4.440.824.178 

b. Perdagangan 

Aktivitas ekspor yang terdata pada Dinas Perdagangan, Industri dan 

Koperasi Kota Malang selama tahun 2017 totalnya 23.493.266,95 US$ dari 9 
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macam komoditi ke 17 negara. Total Surat Ijin yang Usaha Perdagangan (SIUP) 

dimana dimunculkan totalnya 379. Kegiatan impor yang terdata totalnya yaitu 

1.476.873,12 US$ dari 12 negara. 

 

B. Pemerintahan Kota Malang 

Pemerintahan Kota Malang sebagai gemeente (kotamadya), ditetapkan 

oleh pemerintah belanda tepatnya pada 1 april 1914 yang kemudian ditetapkan 

menjadi hari lahirnya Kota Malang. Belanda masuk dan menguasai Kota Malang 

selama kurang lebih 3,5 abad, sejak 1767-1942. Selanjutnya pada tahun 1942 

Kota Malang dikuasai Jepang yang mengambil alih pemerintahan Kotapraja. 

Pemerintahan jepang hanya berlangsung relatif singkat, yakni berakhir pada 

tanggal 20 Agustus 1945, dimana pada tanggal 17 agustus 1945 indonesia telah 

mengumumkan kemerdekaan. Sejak diproklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh 

Soekarno-Hatta dimulailah babak baru pemerintahan kota Malang pada jaman 

Republik. Pada tahun 1947 Malang sempat dikuasai kembali oleh Belanda, tetapi 

tidak berlangsung lama karena pada tahun yang sama dapat kembali kepangkuan 

republik Indonesia. 

Keberadaan Belanda di Kota Malang selama berabad-abad tersebut, tentu 

saja membawa pengaruh baik dari aspek politik, sosial, dan budaya. Bisa 

dikatakan Kota Malang saat itu sudah berwajah Belanda. Hal ini setidaknya dapat 

dilihat dari simbol-simbol bangunan Belanda yang tersisa hingga sekarang, seperti 

perencanaan tata Kota Malang, walaupun saat ini penataan Kota Malang sudah 

mengalami banyak perubahan. Kota malang boleh dikatakan mulai berkembang 
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dengan pesat pada jaman Belanda, dengan dibangunya sistem transportasi darat 

oleh pemerintah Belanda, yakni dengan beroperasinya kereta apai pada tahun 

1879. Pada masa penjajahan Hindia Belanda Kota Malang, sejak ditetapkan 

sebagai kotamadya sempat dipimpin oleh 4 (empat) masa kepemimpinan walikota 

yaitu: 1919-1929 H.I. Bussemaker; 1929-1933 Ir. E.A. Voorneman; 1933-1936 Ir. 

P.K.W. Lakeman dan tahun 1936-1942 dipimpin walikota J.H. Boestra. 

Ketika kekuasaan pemerintah Belanda berakhir di Kotapraja Malang pada 

tahun 1942 Kota Malang harus terperangkap pada penjajah berikutnya, jepang. 

Pada tanggal 8 Maret 1942 tentara jepang memasuki Kota Malang dengan 

mengambil alih pemerintahan kotapraja. Kendati keberadaan jepang di Kota 

Malang ini tergolong singkat, namun sempat dipimpin oleh 2 (dua) walikota yaitu 

pada tahun 1942 Raden Adipati Ario Sam dan pada tahun 1942-1945 Mr. 

Soewarso Tirtowidjojo. Dengan segala pengorbanan, akhirnya rakyat Indonesia 

dapat menikmati kemerdekaan, terlepas dari penjajahan bangsa lain. Pada tanggal 

17 Agustus 1945 dibacakan naskah kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, dan 

tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkannya Piagam Jakarta sebagai UUD Republik 

Indonesia. Pada tahun 1945 juga dipilih Soekarno dan Hatta sebagai Presiden 

pertama Republik Indonesia. Sejak masa kemerdekaan Pemerintah Kota malang 

telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang Walikota. 
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Tabel 3. Kepemimpinan Kota Malang 

Masa Tahun Nama 

Penjajahan Hindia Belanda 1919 - 1929 H.I. Bussemaker 

 1929 - 1933 Ir. E.A. Voorneman 

 1933 - 1936 Ir. P.K.W. Lakeman 

 1936 - 1942  J.H. Boerstra 

Penjajahan Jepang 1942 - 1942 Raden Adipati Sam 

 1942 - 1945 Mr. Soewarso Tirtowidjojo 

Kemerdekaan 1945 - 1958  M. Srdjono Wiryohardjono 

 1958 - 1966 Koesno Soeroatmodjo 

 1966 - 1968 Kol. M. Ng Soedarto 

 1968 - 1973 Kol. R. Indra Soedarmadji 

 1973 - 1983 Brigjen TNI – AD Soegiyono 

 1983 - 1983 Drs. Soeprapto 

 1983 - 1988 dr. H. Tom Uripan 

 1988 - 1998 H. M. Soesamto 

 1998 - 2003 Kol. H. Suyitno 

 2003 - 2008 Drs. Peni Suparto, M.A.P. 

 2008 - 2013 Drs. Peni Suparto, M.A.P. 

 2013 - 2018 H. Muhammad Anton 

 2018-sekarang Drs. H. Sutiaji 

Sumber : id. Wikipedia.org/wiki/Kota_Malang 
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Kepemimpinan dari masing-masing Walikota tersebut tentu saja 

menghadapi problem dan tantangan yang berbeda sejalan dengan perkembangan 

dan dinamika masyarakat. Setidaknya pola kepemimpinan yang ada selaras 

dengan orde bangsa ini, yaitu orde lama di awal kemerdekaan, orde baru pada era 

setelah kejatuhan presiden soekarno, dan masa reformasi yakni setelah orde baru 

berkuasa 32 tahun meletakkan jabatan atas desakan mahasiswa dan masyarakat 

pada tahun 1998. 

Untuk mewujudkan Kota malang yang berkelanjutan, pemerintah kota 

harus memiliki arah yang jelas, akan dibawa kemana arah pembangunan kota. 

Oleh karena diperlukan kepekaan dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan 

kota yang dicita-citakan. Cita-cita kota malang sesungguhnya telah dirumuskan 

dalam salah satu Sidang Paripurna Gotong Royong pada tahun 1962, dengan 

ditetapkannya Kota Malang sebagai: Kota Pendidikan, Kota Industri dan Kota 

Pariwisata, oleh karena itu kemudian disebut dengan Tribina Cita Kota Malang. 

Pada masa pemerintahan sekarang, dalam pelaksanaan pembangunan, 

pemerintah kota malang berpedoman pada PROPERDA yang didalamnya 

terkandung Visi Kota malang yakni: “Terwujudnya Kota malang yang mandiri, 

berbudaya, sejahtera, dan berwawasan lingkungan”. Mandiri artinya bahwa 

kedepan Kota Malang diharapkan mampu membiayai sendiri seluruh 

penyelenggara pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan segala sumber 

daya lokal (SDA, Potensi Daerah, SDM). 
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C. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Awal mula pembentukan organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Malang tahun 2000 didasarkan atas Peraturan Daerah 

Kota Malang Nomor: 25 Tahn 2000 tentang pembentukan Pemberdayaan 

Perempuan (PP) di Kota Malang telah dijadikan bagian dari Sekretariat Daerah 

(Setda) Kabupaten Malang. Saat tahun 2001 bagian PP merubah status dijadikan 

pada bidang PP sesuai dengan Perda No. 25 Tahun 2001. Bidang Pemberdayaan 

Perempuan bukan lagi dijadikan dari bagian Setda, namun dijadikan satu dari 

beberapa bidang di Badan Pemberdayaan Masyarakat. Saat tahun 2004 sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2004 keberlanjutan oleh 

Pemerintah Kabupaten Malang dengan Peraturan Daerah No. 79 Tahun 2004 

Bidang PP menjadikan perubahan nama yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (Bidang PP dan PA) di BPM. Tahun 2007 berdasarkan 

Perda No. 24 Tahun 2006 Bidang PP dan PA diubah menjadi bagian PP dan PA di 

Setda Kabupaten Malang dimana merupakan lembaga supporting staff  kepada 

pimpinan dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA Kesejahteraan Perlindungan Anak 

(KPA). Pada tahun 2008 memiliki status Bagian PP dan PA memiliki peningkatan 

(walau Eselonnya sama) berubah nama yaitu Kantor Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2008. 
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2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 

1. Memastikan peningkatan dan pemenuhan hak – hak perempuan 

2. Mewujudkan program dan kebijakan pemerintah yang 

responsif gender 

3. Menjamin realisasi kebijakan pada sistem data yang responsif 

gender dan sesuai dengan kepentingan anak 

4. Memastikan  peningkatan dan pemenuhan hak – hak anak 

5. Mewujudkan penguatan manajemen yang akuntabel 

 

Sasaran 

Sasaran yang merupakan perencanaan dari tujuan secara terukur 

yang akan dicapai oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak selama 1 tahun adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan 

dan perlindungan bagi perempuan dari setiap tindak kekerasan 

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung 

pencapaian pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan melalui strategi pengarusutamaan gender 

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pencapaian anak 

melalui : 

 Meningkatkan kapasitas dan implementasi perlindungan 

anak 



 

61 
 

 Memformulasikan dan mengharmonisasikan berbagai 

macam regulasi berkaitan dengan perlindungan anak. 

 Meningkatkan perlindungan bagi anak-anak dari setiap 

tindak kekerasan dan diskriminasi 

 Mengadakan data dan informasi perlindungan anak 

 Meningkatkan dan mengkoordinasikan kerjasama 

dengan stalkholder 

4. Peningkataan koordinasi dan kerjasama antar bidang, sektor, 

program, stakeholder dan institusi 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

1. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Malang sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan 

perangkat daerah dan memiliki tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki 

tugas pelaksanaan urusan pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi: 
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a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana  

b. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 

c. Pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian kuantitas penduduk dan 

keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

d. Pelaksanaan kegiatan bidang kesetaraan gender, perlindungan hak 

perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi 

masyarakat; 

e. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang 

Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

f. Pengelolaan pengaduan masyarakat;  

g. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasanya; dan 

h. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional. 

 

2. Struktur Organisasi 

Organisasi DP3AP2KB dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, 

sedangkan uraian tupoksi DP3AP2KB diatur Peraturan Walikota Nomor 33 

Tahun 2016 tentang Kedudukam, Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata kerja DP3AP2KB. 
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Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari: 

a) Kepala Dinas; 

b) Sekretariat, terdiri dari : 

Subbagian Perencanaan; 

Subbagian Keuangan; dan 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

c) Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari: 

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; 

Seksi Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan; dan 

Seksi Edukasi dan Partisipasi perempuan; 

d) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari : 

Seksi Perlindungan Perempuan; 

Seksi Perlindungan Anak; dan 

Seksi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak; 

e) Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari: 

Seksi Sinkronasi Kebijakan Kependudukan; dan 

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penduduk; 

f) Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari : 

Seksi Pembinaan dan Kesetaraan Keluarga Berencana; 

Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Distribusi Alat Kontrasepsi;  

Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP; 

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:  
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Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan Seksi Bina Keluarga 

Balita, Remaja dan Lanjut Usia 

g) UPT; 

h) Kelompok Jabatan Fungsional 

 

3. Visi dan Misi 

a) Visi 

Visi lahi dari kata vision diambil pada Bahasa Inggris yang memiliki arti 

sebagai pandangan umum dimana jadikan cita-cita yang tujuannya untuk 

diwujudkan oleh organisasi didalamnya. Visi pada penggunaan katanya biasanya 

disamakan pada kata misi. Merujuk pada fokus tugas fungsi dan pokok  dimiliki 

serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana adalah dirumuskan sebagai berikut: 

“TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN 

PEREMPUAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEUARGA 

BERENCANA” 

Untuk menjelaskan pernyataan Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

KESETARAAN GENDER merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 

perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar 

mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, 

sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam 

menikmati hasil pembangunan. 
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PERLINDUNGAN PEREMPUAN merupakan segala kegiatan yang ditunjukan 

untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, 

pengendalian lembaga sosial atau pihak lain yang mengetahui, mendengarkan atau 

pihak lain yang mengetahui atau mendengar telah terjadi kekerasan terhadap 

perempuan. 

PERLINDUNGAN ANAK adalah segala kegiatan untuk mrnjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

PENGENDALIAN PENDUDUK adalah suatu usaha mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk ke arah suatu angka pertumbuhan penduduk yang 

diinginkan. Lazimnya usaha ini dilakukan dengan suatu kebijakan pemerintah di 

bidang kependudukan. 

KELUARGA BERENCANA adalah suatu usaha menjarangkan atau 

merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi. 

b) Misi 

Misi adalah suatu hal yang wajib dilakukan supaya sebagaimana tujuan organisasi 

akan dicapai secara maksimal dan berhasil dengan semurna berdasarkan visi yang 

sudah disahkan dan ditetapkan. Adanya Misi seluruh pegawai dan pihak lain yang 

berkepentingan diharapkan dapat memahami instansi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Malang dan memahami peran apa dan program-program apa sekaligus 

capaian yang kemudian akan didapatkan pada masa yang akan datang. Alur 
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kegiatan ini merumuskan misi organaisasi yang wajib memahami apa saja 

masukan pihak-pihak yang memiliki berkepentingan (stakeholders) dan 

mengadakan ruang peluang bagi perubahan mencocokan dengan bagaimana 

tuntutan lingkungan. Misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak dan Keluarga Berencana Kota Malang adalah untuk mewujudkan kesetaraan 

gender, perlindungan perempuan dan anak dan untuk mewujudkan Penduduk 

tumbuh seimbang dan berkualitas. 

Berikut ini adalah bagan struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana : 
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