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BAB III 

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kota Malang 

Kota Malang merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah 

Kota Surabaya. Perkembangan pesat terjadi di Kota Malang baik terutama 

pembangunan infrastuktur sebagai upaya pendukung untuk 

mengembangkan potensi industri baik kecil, menengah maupun besar. 

Upaya-upaya nyata dilakukan dalam rangka peningkatan kesejehteraan 

masyarakat, dimana seluruh aspek yang ada menjadi pendorong ekonomi 

lokal daerah untuk lebih berkembang secara maksimal. Masyarakat pun 

semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan kegiatan.  

Sejalan perkembangan yang terjadi, urbanisai terus berlangsung dan 

kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan 

pemerintah, sementara tingkat Ekonomi urbanis sangat terbatas, yang akan 

berakibat timbunya perumahan-perumahan liar pada umumnya berkembang di 

Daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan 

lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang berapa lama kemudian  

Daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup 

mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejal-gejala itu cenderung 

terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu 

diabaikan. Adapun untuk sistem pemerintahan Kota Malang maka sekilas 

sejarah pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut: 

http://malangkota.go.id/
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1. Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah 

Dinoyo, dengan rajanya Gajayana. 

2. Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota 

3. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali 

Brantas 

4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen 

5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota 

didirikan alun-alun di bangun. 

6. 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja 

7. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang 

8. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia 

9. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda 

10. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota 

Malang. 

11. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang 

2. Visi dan Misi Kota Malang 

a. VISI  

“Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat” 

Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya 

adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai SEMANGAT dari 

pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, 

kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini 

berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang 

harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh 
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hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik 

yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota 

Malang. 

Masing-masing akronim dari BERMARTABAT tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bersih, Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota 

Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan 

limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota 

Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus 

menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang 

bersih (clean governance) harus diciptakan agar kepentingan 

masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya. 

2. Makmur, Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan 

kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan 

yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai 

jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup 

mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam 

kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah 

hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi 

kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam 

periode pembangunan Kota Malang 2013 – 2018 

3. Adil, Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah 

harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai 

diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban 
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mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga 

masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga 

dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. 

Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah 

Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. 

4. Religius-toleran, Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran 

adalah kondisi yang harus terwujudkan sepanjang 2013-2018. Dalam 

masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat 

mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara 

berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan 

masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung 

pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang 

toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang 

berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang. 

5. Terkemuka, Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-

kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. 

Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang 

diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota 

Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak 

prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. 

Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh 

masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor 

pembangunan di lingkup wilayah masing-masing. 
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6. Aman, Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang 

mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa 

masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa 

fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan 

aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk 

turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi 

aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan 

ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan 

stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota 

Malang. 

7. Berbudaya, Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan 

kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, 

tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. 

Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, 

dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga 

ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa 

terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di 

masa sekarang dan masa yang akan datang. 

8. Asri, Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, 

keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia 

Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama 

makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan 

aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan 

harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala 
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pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan 

untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan 

utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari 

seluruh masyarakat, tanpa kecuali. 

9. Terdidik, Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat 

mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan 

perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012 

mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga 

negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan 

pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan 

profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa 

tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah 

Kota Malang. 

b. Misi 

1) Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik 

berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara. (Visi: 

Berbudaya, Religius-Toleran, Terdidik dan Aman). Pada misi ini, 

pembangunan akan diarahkan untuk mengantarkan masyarakat Kota 

Malang menuju kesejahteraan yang terdistribusi secara merata. 

Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi, menurunnya angka pengangguran dan berkurangnya 

masyarakat miskin di Kota Malang. 
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2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Adil, Terukur Dan 

Akuntabel. (Visi: adil, berbudaya, bersih). Misi ini akan memberikan 

prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada 

masyarakat Kota Malang. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, 

pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi 

ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal dan 

profesional pada bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. 

3) Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan 

yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis (visi: terkemuka, asri, 

makmur, adil, terdidik). Misi ini diharapkan dapat mendorong 

pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mengembangkan potensi 

Kota Malang, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. 

4) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kota malang 

sehingga bisa bersaing di era global. (Visi: Terkemuka, Terdidik). 

Misi ini secara spesifik memberikan prioritas pada peningkatan 

kualitas pendidikan Kota Malang. Pendidikan yang berkualitas, murah 

dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. 

Akan didorong pula ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 

yang memadai untuk pendidikan formal dan non-formal. 

5) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kota malang baik 

fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif 

(Visi: Makmur, Berbudaya, Adil, Religius-Toleran). Misi ini diarahkan 

pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang, yang 

ditunjang dengan layanan kesehatan yang baik.  
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6) Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, 

nyaman, dan berbudaya (Visi: Aman, Berbudaya, Bersih, 

Terkemuka, Makmur Dan Asri). Misi ini diarahkan untuk mendorong 

Kota Malang sebagai kota budaya yang modern. Nilai-nilai adiluhung 

tradisional dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-

bentuk kebudayaan tradisional dipelihara dan direvitalisasi. Lokasi-

lokasi yang penuh dengan nilai sejarah dirawat, dikembangkan, dan 

dipadukan dengan pembangunan Kota Malang yang modern. Dengan 

demikian, Kota Malang akan menjadi kota tujuan wisata budaya 

modern. 

7) Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif 

dan kompetitif (Visi: Adil, Terkemuka, Makmur). Misi ini diarahkan 

keberpihakan pemerintah pada pelaku ekonomi sektor informal Kota 

Malang agar mampu menghadapi persaingan global. Kebijakan sektor 

perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan 

pelaku ekonomi sektor informal. 

8) Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang 

berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan. (Visi: bersih, 

berbudaya, makmur, terkemuka, asri, adil) 

9) Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur 

yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

(Visi: berbudaya, makmur, adil, terkemuka). Kemajuan pembangunan 

kota ditambah dengan tingginya urbanisasi mengakibatkan problem 

transportasi di Kota Malang. 
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c. Tri Bina Cita 

Dalam salah satu Sidang Paripurna Gotong Royong Kotapraja Malang 

pada tahun 1962 ditetapkan Kota Malang sebagai : 

1. Kota Pelajar / Kota Pendidikan 

2. Kota Industri 

3. Kota Pariwisata 

Ketiga pokok tersebut menjadi cinta-cita masyarakat Kota Malang yang 

harus di bina. Oleh karena itu kemudian di sebut. 

2. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing  Kota Malang 

Kelurahan Purwodadi merupakan kelurahan yang terletak di 

wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 13 

RW (Rukun Warga) dan 94 RT (Rukun Tetangga). Secara administratif, 

Kelurahan Purwodadi dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota 

Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Purwodadi berbatasan langsung 

dengan Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing. Sedangkan di sebelah 

timur, kelurahan ini juga berbatasan langsung dengan Kelurahan Arjosari, 

Kecamatan Blimbing. Di sebelah selatan, Kelurahan Purwodadi berbatasan 

dengan Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing. Lalu, di sebelah barat, 

kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan 

Lowokwaru. Purwodadi dipimpin oleh seorang Lurah. Dalam mengemban 

tugasnya sehari-hari, Lurah Purwodadi dibantu oleh staf dengan jumlah 

personel 10 orang. Untuk mengurus administrasi kependudukan, warga 

setempat bisa datang ke Kantor Kelurahan Purwodadi yang beralamatkan 

di Jl. A Yani Utara No. 148, Kecamatan Blimbing, Kota Malang 65125. 
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Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor telepon kantor 

0341-547575, mengirimkan faks ke 0341-547575, mengirimkan email ke 

kel-purwodadi@malangkota.go.id, atau melihat laman resminya di 

http://kelpurwodadi.malangkota.go.id. 

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya, 

Kelurahan Purwodadi memiliki mitra kerja. Mulai dari bidang pendidikan, 

kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, 

partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga 

pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu, ada organisasi sosial 

kemasyarakatan seperti karang taruna, karang werda, kader lingkungan, 

PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani 

dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga 

Balita), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), 

Tokoh Masyarakat, Gerdu Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan 

Anak Usia Dini), TK, Modin, Satgas Linmas, dan lain-lain.Menurut laman 

website resminya, Kelurahan Purwodadi bertekad untuk mewujudkan 

pelayanan masyarakat yang prima, akuntabel, dan bermartabat. Untuk itu, 

mereka juga memasang pelayanan masyarakat secara online, termasuk 

untuk pengaduan dan laporan terkait keluhan masyarakat. Hal ini tentu 

mempermudah warga Purwodadi dalam menyampaikan aspirasi mereka. 

Untuk mendukung misi Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan di 

Jawa Timur, pendidikan juga digalakkan di Kelurahan Purwodadi. Salah 

satu sekolah terkenal di kelurahan ini adalah SMP Kartika IV-8 Malang. 

http://kelpurwodadi.malangkota.go.id/
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Adapun Tugas & Fungsi Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Blimbing  Kota Malang:  Lurah mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Selain tugas pokok tersebut, Lurah melaksanakan urusan pemerintah yang 

dilimpahkan oleh Walikota. Kelurahan mempunyai fungsi: Penyusunan 

dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja; Pelaksanaan 

kegiatan pemerintah; Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat; Pengkoordinasian kegiatan pembangunan; Pemberdayaan 

masyarakat; Pelayanan masyarakat; Penyelenggaraan ketentraman 

Visi Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing adalah: 

” Terwujudnya Kelurahan Purwodadi Yang Mandiri Sejahtera Dan Berbasis 

Pelayanan Publik Yang Terukur Dan Akuntabel “ 

Visi tersebut diwujudkan melalui Misi Kelurahan yang meliputi : 

1. Meningkatkan Aparatur Pemerintah dan masyarakat yang beriman dan 

bertaqwa, 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, 

3. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang mandiri. 

 

 

 

 

 

 


