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“Kami bangga dan kami cinta Kabupaten Malang
Namun kami lebih bangga dan lebih cinta kebersamaan”
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Akhir Tahun 2007
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Luas Wilayah = 3.534,86 km2 atau 353.486 ha.
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Jumlah Kecamatan = 33 kecamatan.

Jumlah Penduduk Tahun 2006 = 2.442.422 jiwa terdiri dari laki-laki 1.231.483
(50,42%) jiwa dan perempuan 1.210.939 (49,58%) jiwa dengan tingkat
pertumbuhan 1,08% dari tahun sebelumnya.
Jumlah Desa = 378 desa.
Jumlah Kelurahan = 12 kelurahan.
Jumlah Rukun Warga = 3.125 RW.
Jumlah Rukun Tetangga = 14.352 RT.
Pertumbuhan Ekonomi = 6,09 %
PDRB ADHB = Rp. 21.548.702.380.000,Pendapatan perkapita = Rp. 9.012.900,Pengurangan Kemiskinan = 1,5 – 2 %
Pengurangan Pengangguran = 1,5 %
APBD =Rp. 1.278.763.761.300,-
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Kondisi Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun
2007 sebesar 6,09 %. Kontribusi sektor pertanian sebesar 30,26
%, sektor industri pengolahan 17,28 % sektor perdagangan,
hotel dan restoran sebesar 24,07 %. Jasa-jasa 13,79 %.
Perkembangan moneter di Kabupaten Malang sangat terkait
erat dengan perkembangan moneter Nasional. Inflasi di
Kabupaten Malang pada tahun 2007 sebesar 9.00 % dan pada
tahun 2008 diperkirakan
itu sebesar 9,75 %. Untuk
pertumbuhan investasi pada tahun 2008 diprediksi meningkat
sebesar 10 % dan non fasilitasi sebesar 5 %.
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Tantangan Utama Perekonomian
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejajar dengan rata-rata
Jawa Timur dan Nasional.
2. Menjaga dan meningkatkan investasi dan ekspor
3. Menguatkan peran usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi
dalam perekonomian daerah serta mendorong
berkembangnya pasar lokal melalui gerakan cinta produk
dalam negeri.
4. Mendorong tumbuhnya produk dan usaha baru yang
berorientasi ekspor terutama untuk tujuan pasar ekspor baru
diluar negara Amerika yang sedang dilanda krisis keuangan
dan ekonomi.
5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dalam rangka
pengembangan pariwisata dan kelancaran arus ekonomi.
6. Mengembangkan sumber pendanaan pembangunan melalui
sharing pusat, propinsi dan kabupaten serta kemitraan dengan
swasta/masyarakat.

Masalah Utama Ketenagakerjaan
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Masih banyaknya jumlah pengangguran dan setengah pengangguran ;
Terbatasnya kesempatan kerja ;
Belum optimalnya pelayanan pada pencari kerja di kecamatan ;
Belum optimalnya Informasi Pasar kerja (IPK) dan bursa kerja ;
Relatif rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja ;
Pelatihan kerja dan standar kualifikasi tenaga kerja belum memenuhi
kebutuhan pasar kerja ;
7. Terbatasnya pengelolaan sumberdaya pelatihan dan lembaga pelatihan
kerja Pemerintah maupun swasta ;
8. Relatif rendahnya kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja ;
9. Hubungan industrial belum sepenuhnya berjalan harmonis dan masih
banyaknya kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) / Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) ;
10. Masih banyak masyarakat yang menjadi dan mengandalkan Tenaga
Kerja Indonesia (TKI). Pada suatu saat dikhawatirkan terjadi krisis
tenaga kerja di luar negeri dan diikuti pemulangan para TKI/TKW
sehingga dapat menambah angka pengangguran
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Strategi Pengurangan
dan Pengendalian Pengangguran

1. Program Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja
melalui sistem Padat Karya.
2. Program Penempatan tenaga kerja dalam negeri
3. Program penempatan tenaga kerja luar negeri
4. Program
peningkatan
kualitas
pengembangan usaha mandiri

tenaga

5. Program Pengembangan Hubungan Industrial

kerja

dan
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Program Kemitraan dan Gotong Royong
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1. Filosofi Kemitraan & Gotong Royong
Kemitraan

adalah upaya bekerjasama dengan tetap
menjunjung tinggi hak dan kewajiban serta
tugas dan tanggung jawab para pihak yang
bermitra sesuai dengan kemampuan masingmasing.
Gotong Royong

adalah
bekerja
bersama-sama
untuk
menyelesaikan suatu urusan yang dilandasi
semangat
kebersamaan
sukarela
dan
tanggung jawab.

2. Kondisi Masyarakat

1. Sejak dekade 80-an hingga era reformasi sekarang ini
kemitraan dan gotong royong tidak lagi menjadi kebiasaan
dalam masyarakat.
2. Urusan pembangunan di perdesaan seolah-olah atau
dianggap semuanya merupakan kewajiban dan tanggung
jawab pemerintah, masyarakat hanya menerima dan
menikmati hasilnya saja.
3. Ironisnya masyarakat menuntut pemerintah secara
berlebihan
tanpa
mempertimbangkan
kemampuan
pemerintah yang sesungguhnya sangat terbatas

3. Inisiatif Mendekati Keinginan
Masyarakat
1.

Diawali dengan kunjungan Bupati
bersama Kepala Satuan Kerja
kedesa-desa bahkan ke dusundusun terpencil melalui gerakan
SAMBANG
DESA
dengan
mengendarai
sepeda
motor
melalui jalan-jalan desa hingga
jalan setapak pada setiap minggu
bahkan beberapa kali dalam
seminggu selama lebih kurang 3
tahun sejak tahun 2003 untuk
mengenali kondisi sesungguhnya
390 desa dan kelurahan pada 33
kecamatan.

Lanjutan …..
Inisiatif Mendekati Keinginan Masyarakat

2.

Mengefektifkan
pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)
mulai dari rembug dusun,
Musrenbang desa/ kelurahan,
Musrenbang Kecamatan dan
Musrenbang Kabupaten untuk
merumuskan
dan
memformulasikan
kebutuh-an
pembangunan mulai dari dusun,
desa hingga kabupaten yang
dimulai secara efektif tahun 2006
hingga sekarang

Lanjutan …..
Inisiatif Mendekati Keinginan Masyarakat

3.

Mengembangkan
kegiatan
kemitraan; yaitu pembangunan
infrastruktur perdesaan (jalan,
jembatan, irigasi dan bangunan
desa);
pemerintah
menyediakan dana kemitraan
kelompok masyarakat desa
menyediakan lahan, material
(batu, pasir, dll) dan tenaga
kerja secara gotong royong
sejak tahun 2003.

Lanjutan …..
Inisiatif Mendekati Keinginan Masyarakat

4.

Mengembangkan kegiatan gotongroyong antara aparatur dan seluruh
lapisan masyarakat; mengerjakan
pekerjaan/ kebutuhan masyarakat
sekaligus membangun kebersamaan dan kekompakan antara aparatur
dengan masyarakat perdesaan
sejak tahun 2006.

4. Perencanaan, Sumberdaya dan
Pendanaan
a. Program kemitraan merupakan program
pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malang.
b. Tujuan :

unggulan

Jangka Panjang

; menumbuhkan kembali semangat
gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia yang akhirakhir ini memudar; agar potensi sumberdaya pembangunan
yang ada diperdesaan tersebut dapat sinergi mendukung
kemajuan pembangunan dan kemandirian daerah.

; termanfaatkannya potensi desa berupa
tenaga kerja, material dan potensi lainnya untuk percepatan
pembangunan infrastruktur perdesaan yang sangat
dibutuhkan sementara kemampuan pemerintah sangat
terbatas.
Jangka Pendek

Lanjutan ….
Perencanaan, Sumberdaya dan Pendanaan

c.

Sasaran; meningkatkan ketersediaan
infrastruktur perdesaan terutama jalan/
embatan,
irigasi
dan
sarana
perdesaan lainnya.

d. Pelaku utama; masyarakat perdesaan
(diharapkan selaku inisiator) termasuk
tokoh dan pengusaha dan aparatur
pemerintah.
e. Pendanaan; APBD Kabupaten Malang
dan swadaya masyarakat termasuk
sumbangan dari pihak lainnya

5. Pola Kemitraan dan Gotong Royong
a. Masyarakat melalui Pemerintah Desa/kelurahan sebagai
pelaksana utama mengajukan permohonan kegiatan
kemitraan kepada Pemerintah Kabupaten Malang; dengan
persyaratan bahwa sudah menyediakan bahan/material
tenaga kerja dan lahan (lokasi).
b. Dinas Teknis (Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang, dll) membina dan memberikan
bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi sehingga
kegiatan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi
teknis maupun estetika sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Bantuan Keuangan dari APBD dipergunakan untuk antara
lain mobilisasi dan demobilisasi alat berat (walles, dsb),
ongkos tukang ahli dan aspal serta material yang tidak bisa
disediakan oleh masyarakat perdesaan.

6. Hasil yang Dicapai
Kegiatan dan Pendanaan (Th. 2003-2007)
NO

TAHUN

JUM LAH
LOKASI
(Desa)

1

2003

75

-

113.06

1.499.575.000

6.302.156.429

2

2004

86

-

220.47

3.296.780.000

11.610.808.750

3

2005

152

4

453.32

5.905.979.000

23.757.364.700

4

2006

143

7

339,94

10.794.353.500

20.726.969.000

5

2007

219

16

462,782

14.500.000.000

28.538.501.245

675

27

1.589,572

35.996.687.500

90.935.798.879

JUMLAH

JUMLAH
JEMBATAN
(Buah)

PANJANG
PENANGANAN
(Km)

JUMLAH BANTUAN
APBD KABUPATEN
(Rp.)

NILAI SWADAYA
MASYARAKAT
(Rp.)

Lanjutan……

Hasil yang Dicapai
Hasil Fisik (Sejak Tahun 2003-2007)

•
•
•
•
•
•
•
•

Balai Desa
Air Bersih
Bedah Rumah
Drainase
Jalan Desa
Jembatan Desa
Saluran Irigasi
Bangunan Irigasi

=
=
=
=
=
=
=
=

196 buah
64,39 Km
100 buah
10 ,84 Km
1.589,572 Km
27 buah
94.184 M
55 buah

Lanjutan……

Hasil yang Dicapai
Hasil Non Fisik
1. Para pejabat satuan kerja (pengambil keputusan) lebih
mamahami dan mendalami keinginan masyarakat dan kebutuhan
pembangunan di perdesaan yang merupakan sasaran dan target
pembangunan.
2. Masyarakat perdesaan lebih mengenal para pemimpin sehingga
terjalin komunikasi dan sambung rasa serta lancarnya arus
informasi pembangunan sehingga dapat mengurangi kesalah
pahaman dan prasangka negatif.
3. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebersamaan antara
aparat pemerintah dengan masyarakat perdesaan.

Lanjutan……

Hasil yang Dicapai
Hasil Non Fisik
4. Masyarakat merasa memiliki dan merasa bertanggung jawab sehingga
secara sukarela berpartisipasi bahkan menjadi inisator bagi
pembangunan di desanya.
5. Sudah mulai tumbuh semangat gotong royong yang hilang dan kedepan
diharapkan kembali menjadi kekuatan/energi pembangunan yang tumbuh
dari masyarakat sehingga slogan ”Pembangunan Dari Oleh dan Untuk
Masyarakat” benar-benar terwujud secara nyata dan potensi masyarakat
berupa tenaga kerja dapat termanfaatkan secara berdayaguna dan
berhasil guna.
6. Pada tanggal 28 Nopember 2008 Kabupaten Malang menyelenggarakan
Gotong Royong Masal dengan melibatkan lebih dari 1 juta orang
masyarakat secara serentak di 390 desa/kelurahan dalam rangka Hari
Jadi Kabupaten Malang ke-1248 dan dipadukan dengan Gerakan
Menanam Pohon Nasional.Gotong royong spektakuler tersebut
memecahkan rekor MURI dan mendapatkan penghargaan dari MURI.
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Kesimpulan

1. Kondisi pertumbuhan tenaga kerja dengan ketersediaan
lapangan kerja, berbanding terbalik. Tenaga kerja semakin
bertambah, lapangan kerja (padat kerja) semakin berkurang
(cenderung ke padat modal dan padat teknologi).
2. Strategi jangka menengah dan jangka panjang adalah
mencetak SDM unggul melalui sekolah kejuruan dan
politeknik untuk bisa bersaing dalam perekonomian global
dengan memanfaatkan SDA lokal. Strategi jangka pendek
adalah memfasilitasi kepentingan tenaga kerja dengan
kepentingan pengusaha.
3. Perlunya menciptakan iklim usaha kondusif untuk
mengundang investasi dalam rangka penyediaan lapangan
kerja.

Lanjutan….
Kesimpulan

4. Memberikan pelatihan-pelatihan, terutama motivasi kerja bagi
angkatan kerja muda sesuai dengan kondisi ketersediaan
sumber daya dan dan kebutuhan pasar lokal.
5. Program kemitraan dan gotong royong ternyata
memberikan manfaat ganda: a) menciptakan peluang kerja
sehingga termanfaatkannya tenaga kerja perdesaan
(yang sebagian pengangguran); b) terbangunnya
infrastruktur perdesaan yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat desa sendiri dengan bantuan pemerintah; c)
tumbuhnya kembali semangat gotong royong; d) lahirnya
inisiator-inisiator pembangunan perdesaan yang selama ini
hanya bersifat apatis dan hanya menunggu dari pemerintah
saja.

Bila ke Indonesia lazimnya ke Bali
namun selengkapnya ke Jawa Timur.
dan bila di Jawa Timur tidak
Ke Kabupaten Malang, belum menikmati
Jawa Timur yang sesungguhnya.

Kami menanti kunjungan Anda

