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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

3.1 Gambaran Umum Kota Batu 

A. Kondisi Geografis  

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota 

Batu terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut 

Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan 

Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan 

Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di 

sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota Batu berada di ketinggian 700-

1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-

19 derajat Celsius. Kota Batu berada pada 122,17’o sampai dengan 122,57′ o 

Bujur Timur dan 7,44’o sampai dengan 8,26’o Lintang Selatan.48 

Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang 

kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada 

tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah 

dari Kabupaten Malang. Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata 

terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. 

Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan alam Batu membuat wilayah 

kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan 

dijuluki sebagai De Kleine Zwitserland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa.  

                                                            
48 BPS Kota Batu, 2015. Hlm. 1 
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Gambar 1. Peta Kota Batu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

     Sumber: Humas.batukota.go.id, 2016 

 
B. Luas Wilayah  

Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19908,72 

ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Dengan rincian luas 

Kecamatan Bumiaji: 12.797,89 Ha, Kecamatan Batu: 4.545,82 Ha, dan 

Kecamatan Junrejo 2.565,02 Ha.49 Sebagai daerah yang topografinya sebagian 

besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat 

indah, sehingga banyak di jumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan 

keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan 

sebagainya.  

 
                                                            
49 Ibid, Hlm. 1. 
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Tabel 1. Luas Kecamatan di Kota Batu 

     Sumber: BPS Kota Batu, 2015 

C. Jumlah Penduduk 

  Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 211.298 jiwa. 

Dengan luas wilayah sekitar 19,908 km2, maka kepadatan penduduk adalah 

sebesar 1.060 jiwa per km2.50 Kepadatan penduduk Kota Batu selalu 

meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk 

setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi 

baru yang merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi. 

Tabel 2. Indikator Kependudukan tahun 2012-2014 

      Sumber: BPS Kota Batu, 2015 

                                                            
50 Ibid, Hlm. 6. 

 
Kecamatan 

Luas Kecamatan Menurut Jenis Tanah (km) 
Andosol Kambisol Aluvial Latosol 

2015 

Batu 1.831.04 889.31 239.86 260.34 

Junrejo 1.526.19 1.526.19 199.93 217 

Bumiaji 2.873.89 2.873.89 376.48 408.61 

Kota Batu 6.231.12 3.026.37 816.27 885.95 

Uraian 2012 2013 2014 

Jumlah Penduduk 194.793 196.951 211.298 

Pertumbuhan Penduduk 1.14 1,17 1,17 

Kepadatan Penduduk 
(jiwa/km2) 

978 989 1.060 

Sex Ratio (%) 100,76 100,80 101,71 
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  Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2014 adalah sebesar 

1,17 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk ini tercatat mengalami sedikit 

kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,14 persen. 

Selama periode 2012 hingga 2014, pertumbuhan penduduk di Kota Batu 

relativ stabil. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan 

penduduk antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang 

terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah. 

    Tabel 3. Jumlah Penduduk Kota Batu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 

Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan 

Bumiaji 26.435 25.890 

Junrejo 30.622 30.142 

Batu 49.529 48.680 

      Sumber: BPS Kota Batu, 2015 

  Dilihat menurut jenis kelaminnya, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 

106.586 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 104.712. Diantara 

ketiga kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu yang paling padat 

penduduknya. Pada tahun 2014 kepadatan penduduk di Kecamatan Batu 

mencapai 2.012 jiwa per km2,51 hal ini tidak mengherankan jika Kecamatan 

Batu merupakan kecamatan terpadat di Kota Batu karena di Kecamatan Batu 

merupakan pusat kegiatan pemerintahan maupun ekonomi. Kecamatan 

Bumiaji merupakan kecamatan yang terkecil kepadatan penduduknya karena 

sebagian wilayah Kecamatan Bumiaji merupakan daerah lereng gunung. 
                                                            
51 Ibid, Hlm. 6. 
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  Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan 

jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang 

nilainya lebih dari 100. Pada tahun 2014, untuk setiap 100 penduduk 

perempuan di Kota Batu terdapat 101 penduduk laki-laki.52 

D. Pemerintahan 

  Kota Batu dipimpin oleh seorang Walikota yang dipilih secara 

langsung oleh rakyat pada tahun 2012. Pada pemilihan tersebut terpilih Bpk. 

Eddy Rumpoko sebagai Walikota Batu untuk yang kedua kalinya dengan 

masa bakti 2013-2018. Secara administratif, Kota Batu terbagi menjadi 3 

kecamatan dan 24 kelurahan/ desa. Selama periode 2010-2013, baik jumlah 

kecamatan, desa dan kelurahan tidak ada perubahan.  

  Kecamatan Bumiaji mempunyai jumlah desa yang paling banyak yaitu 

9 desa sedangkan Kecamatan Batu terdriri dari 8 desa/ kelurahan dan 

Kecamatan Junrejo hanya terdiri dari 7 desa/ kelurahan.53 Semua desa/ 

kelurahan di Kota Batu termasuk klasifikasi Desa Swasembada. Apabila 

dilihat dari jumlah RT/ RW nya, Kecamatan Batu mempunyai jumlah RT/ RW 

yang paling banyak dibandingkan dua kecamatan lainnya 

   

 

 

 

 

                                                            
52 Ibid, Hlm. 6. 
53 Ibid, Hlm. 3. 
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Tabel 4. Statistik Pemerintahan Kota Batu 
Wilayah 2012 2013 2014 

Kecamatan 3 3 3 
Desa 19 19 19 
Kelurahan 5 5 5 
RW 237 238 238 
RT 1.122 1.127 1.128 

Jumlah PNS 
Laki-laki 2.594 2.452 2.452 
Perempuan 2.351 2.286 2.286 

Sumber: BPS Kota Batu, 2015 

  Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Batu setiap tahun 

mengalami peningkatan, pada tahun 2012 tercatat 4.945 PNS, tetapi pada 

tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar 4.738 PNS. Berdasarkan jenis 

kelamin, jumlah pegawai laki-laki hampr sama banyak dengan jumlah 

pegawai perempuan. Yaitu masing-masing sebesar 51,7 Persen pegawai laki-

laki dan 48,3 pegawai perempuan. 

  Kualitas PNS berdasarkan pendidikan di Kota Batu menunjukkan 

peningkatan yang cukup bagus, hal ini ditunjukan dengan tingkat pendidikan 

pegawai dengan gelar sarjana, paling tinggi dari tingkat pendidikan yang lain 

yaitu sebesar 56,06 persen. Dan yang berpendidikan SD hanya sebesar 1,4 

persen.54 Meningkatnya kualitas PNS di Kota Batu diharapkan dapat 

memberikan kemajuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sehingga 

terwujud sistem pemerintahan yang baik. 

 

 

 

  

                                                            
54 Ibid, Hlm. 3. 
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3.2 Kondisi Taman Kenanga 

 Taman Kenanga merupakan salah satu bagian dari taman kota yang 

terdapat di Kota Batu. Taman Kenanga berada di Dusun Gemulo Desa Bulukerto 

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Terdapat bunga-bunga hias seperti pucuk merah, 

bunga kertas serta bunga melati ditanam di kanan kiri jalan setapak di taman 

tersebut, serta terdapat pohon mahoni yang ditanam di tengah rerumputan tanam. 

Taman Kenanga berada tepat di belakang sumber mata air Gemulo. 

 Taman Kenanga dibangun pada awal tahun 2015. Taman Kenanga 

memiliki luas sekitar 9800 m2. Terdapat kolam yang masih polos dan hanya 

terdapat genangan air di tengah-tengah taman. Terdapat 4 gazebo yang terbuat 

dari bahan kayu untuk tempat berkumpul dan beristirahat bagi pengunjung Taman 

Kenanga. 

Gambar 2. Foto Tempat Parkir Taman Kenanga 

 

 

 

 

 

          Sumber: Observasi lapang pada 10 September 2016 
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Gambar 3. Kondisi Jalan Setapak Taman Kenanga 

 

 

    

 

 

 

 
       Sumber: Observasi lapang pada 10 September 2016 

 Keadaan jalan setapak terlihat kurang terawat, bunga-bunga hias yang 

ditanam di sepanjang jalan setapak taman untuk memperindah kondisi Taman 

Kenanga terlihat layu. Pengunjung Taman Kenanga sebagian besar adalah remaja. 

Mereka menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan Taman Kenanga 

sambil menikmati kopi yang dijual di warung sederhana di pojok taman. Namun 

saat petang tiba, taman ini terlihat gelap karena penerangan lampu bertenaga surya 

masih belum berfungsi dengan maksimal. 
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Gambar 4. Kondisi Jalan Setapak Dan Gazebo Taman Kenanga 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Observasi lapang pada 10 September 2016 

 Gambar di atas merupakan sisi dari Taman Kenanga sebelah utara. 

Kondisi jalan setapak Taman Kenanga sebelah utara terlihat kurang terawat 

sehingga ditumbuhi rumput liar dan mengganggu para pengunjung yang 

menggunakan jalan setapak tersebut. Pada salah satu gazebo yang terdapat di 

Taman Kenanga, peneliti menemukan gazebo yang beralih fungsi. Gazebo 

tersebut seharusnya menjadi tempat untuk pengunjung yang ingin beristirahat. 

Tetapi dalam kenyataannya gazebo tersebut digunakan untuk menyimpan barang-

barang pedagang kopi di taman tersebut. 
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Gambar 5. Kondisi Kolam Ikan di Taman Kenanga 
 

 

 

 

 

 

  

  Sumber: Observasi lapang pada 10 September 2016 

 Keadaan kolam ikan di Taman Kenanga masih kosong dan tidak ada 

makhluk hidup di dalamnya. Kondisi air berwarna hijau yang artinya dasar kolam 

tersebut sudah ditumbuhi lumut. Kolam yang seharusnya menjadi ikon di Taman 

Kenanga tersebut menjadi tidak berfungsi dan terbengkalai karena kurang terawat. 

Hal ini menyebabkan tidak ada pengunjung yang bermain disekitar kolam. 

Kondisi keseluruhan dari Taman Kenanga sudah baik jika dilihat dari sisi 

penataannya. Hanya saja kurangnya perawatan dan pengawasan menyebabkan 

sebagian fasilitas taman tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 
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3.3 Profil Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota 

 Kantor Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota beralamatkan di Jalan 

Panglima Sudirman, Gedung Balaikota Among Tani (Block Office) Blok A Lt. 2 

Kota Batu. 

A. Gambaran Umum dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PU Cipta 

Karya dan Tata Ruang Kota 

  Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata 

Ruang Kota adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian 

urusan Pemerintah Kota Batu di bidang pekerjaan umum cipta karya, tata 

ruang, Kebersihan dan Pertamanan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas 

Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam 

rangka penetapan kebijakan teknis di bidang cipta karya, tata ruang, 

kebersihan dan pertamanan, PJU dan pemadam kebakaran;  

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang cipta karya, tata ruang, 

kebersihan dan Pertamanan, PJU dan pemadam kebakaran; 

3. Perencanaan teknis, pelaksanaan, pemeliharaan, rehabilitasi, sarana 

dan prasarana dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan 

di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan; 

4. Penyelenggaraan pembinaan, pembangunan dan penyuluhan di bidang 

cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan, PJU.; 

5. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang cipta karya, tata ruang, 

kebersihan dan pertamanan, PJU dan pemadam kebakaran; 
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6. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk 

peningkatan kinerja di bidang cipta karya, tata ruang, kebersihan dan 

pertamanan, PJU dan pemadam kebakaran. 

7. Pengelolaan tugas kesekretariatan; 

  Adapun bagan susunan organisasi mengacu pada Peraturan Daerah 

Kota Batu Nomor 5 Tahun 2013, susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum 

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota sebagaimana bagan dibawah ini : 
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Gambar 6. Bagan Struktur Organisasi Dinas PU Cipta Karya dan Tata 
Ruang Kota, Kota Batu 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: LAKIP Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota, 2015 
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Berikut adalah tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian di Dinas 

PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kota : 

a. Kepala Dinas 

  Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam perumusan 

kebijaksan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan, serta 

penyelenggaraan pembinaan, pengendalian teknis di bidang cipta karya, tata 

ruang, kebersihan dan pertamanan, PJU dan pemadam kebakaran; 

b. Sekretaris 

  Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas 

Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota di bidang ketatausahaan 

administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan 

pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, 

Sekretaris mempunyai fungsi: 

1. Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka 

penyusunan kebijakan teknis dan operasional dinas; 

2. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas; 

3. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan program 

kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas; 

4. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, 

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya 

peningkatan kesejahteraan pegawai; 
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5. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan 

penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung 

jawaban keuangan; 

6. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga / keprotokolan 

dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; 

7. Penyusunan standar pelayanan minimal lingkup unit kerja; 

8. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan 

masyarakat dan investarisasi aset; 

9. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat 

daerah dan pihak ketiga; 

10. Pelaksanaan sistem pengawasan melekat; 

11. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup dinas; 

12. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor; 

13. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat. 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

1. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan  

 operasional; 

2. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, 

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya 

peningkatan kesejahteraan pegawai; 

3. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/ 

keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan 

(surat menyurat) dan kearsipan; 
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4. Menyusun Standart Pelayanan Minimal Dinas; 

5. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan 

keamanan kantor; 

6. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup SKPD. 

7. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola 

barang-barang inventaris kantor; 

8. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Dinas; 

9. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaaan tugas; 

10. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan 

pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur. 

d. Sub Bagian Keuangan 

 Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : 

1. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan 

anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, 

pertanggung-jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan 

anggaran; 

2. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan 

pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak 

keuangan lainnya; 

3. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran 

Dinas; 

4. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. 
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e. Sub Bagian Program dan Pelaporan 

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas: 

1. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka 

penyusunan rencana program dan anggaran; 

2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen 

pembangunan bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan 

Pertamanan, PJU dan pemadam kebakaran; 

3. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran 

bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan; 

4. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan 

penilaian pelaksanaan program dan anggaran; 

5. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan 

Pertamanan, PJU dan pemadam kebakaran; 

6. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) bidang Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan; 

7. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan 

anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun 

berikutnya; 

8. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Dinas; 

9. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring 

pelaksanaan tugas. 
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f. Bidang Pertamanan dan PJU 

 Tugas pokok Bidang Pertamanan dan PJU adalah melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota di 

bidang pembibitan dan penghijauan serta pengembangan dan pemeliharaan 

ruang terbuka hijau, taman kota dan PJU (penerangan jalan umum). Dalam 

melaksanakan tugas pokok, Bidang Pertamanan dan PJU mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang 

Pertamanan dan PJU; 

2. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang 

Pertamanan dan PJU; 

3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan 

petunjuk teknis di bidang Pertamanan dan PJU; 

4. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Pertamanan 

dan PJU; 

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

g. Bidang Kebersihan 

    Tugas pokok Bidang Kebersihan adalah melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota di bidang 

pengelolaan kebersihan dan pelayanan kebersihan. Dalam melaksanakan tugas 

pokok, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang 

Kebersihan; 

2. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang 

Kebersihan; 
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3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi 

lain di bidang Kebersihan; 

4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan 

petunjuk teknis di bidang Kebersihan; 

5. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Kebersihan; 

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

h.  Bidang Tata Ruang 

  Tugas pokok Bidang Tata Ruang adalah melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota di bidang 

Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Tata Ruang, dan Pengendalian Tata 

Ruang. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Ruang, mempunyai 

fungsi: 

1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang; 

2. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata ruang; 

3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain 

di bidang tata ruang; 

4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan 

petunjuk teknis di bidang tata ruang; 

5. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang tata ruang; 

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

i. Bidang Cipta Karya 

   Tugas pokok Bidang Cipta Karya adalah melaksanakan sebagian tugas 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota di bidang tata 
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bangunan dan penyehatan lingkungan dan air minum. Dalam melaksanakan 

tugas pokok, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Cipta 

Karya. 

2. Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Cipta 

Karya. 

3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain 

di bidang Cipta Karya. 

4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan 

petunjuk teknis di bidang Cipta Karya. 

5. Pelaksanaan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Cipta Karya. 

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 

B. Visi dan Misi Dinas PU Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota 

  Visi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 

adalah: 

“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan 

Bidang Keciptakaryaan, Perumahan yang Layak, Produktif dan 

Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang” 

 Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya 

sinergi yang dinamis antara Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata 

Ruang Kota dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan pembangunan Kota 

Batu secara terpadu. 
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 Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang 

terkandung didalamnya, yaitu: 

1. Sejahtera adalah tujuan akhir yang diharapkan dari berjalannya roda 

pembangunan dalam mengerahkan segala potensi sumber daya yang 

dimiliki. 

2. Pembangunan adalah adanya upaya peningkatan pengembangan 

permukiman yang terencana sehingga secara kualitas mutu dapat 

ditingkatkan, sedangkan secara kuantitas dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan arahan tata ruang. 

3. Layak adalah bagian dari kenyamanan. Pembangunan menuju hal yang 

bisa diartikan aman, asri, sesuai dengan standar hidup manusia dan 

mampu mendorong keberlanjutan dari kehidupan yang lebih baik. 

4. Produktif adalah tingkat kemanfaatan dari sebuah pembangunan. 

Pembangunan yang diinginkan yaitu mampu menyumbangkan hal 

positif dan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara jangka panjang. 

5. Berkelanjutan adalah dampak dari kegiatan yang dilaksanakan secara 

bertahap merupakan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan 

sehingga tidak merusak ekosistem yang telah ada dengan 

mempertimbangkan tetap terpeliharanya kuantitas dan kualitas sumber 

daya alam dan lingkungan. 

  Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan 

baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan 

fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pekerjaan Umum Cipta 
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 Karya dan Tata Ruang Kota, Kota Batu adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan penataan ruang yang mantap sebagai acuan Pembangunan 

Daerah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

2. Mewujudkan peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas dan 

berkelanjutan 

3. Mewujudkan pelayanan kebersihan perkotaan secara optimal. 

4. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan mendorong 

masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang 

sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan. 

5. Terwujudnya Perumahan dan tata bangunan yang tertata, nyaman dan 

berkelanjutan. 

6. Mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan SDM yang profesional 

dengan menerapkan prinsip good governance. 

  Secara deskripsi, misi dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan 

Tata Ruang Kota bisa dipaparkan sebagai berikut. 

1. Mewujudkan penataan ruang yang mantap sebagai acuan 

pembangunan daerah. Misi ini dijabarkan dengan tujuan menciptakan 

penataan ruang yang konsisten 

Tujuan tersebut memiliki sasaran: 

a. monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang; 

b. tersusunnya rencana rinci tata ruang; 

c. Terkendalinya pemanfaatan penggunaan tata guna lahan. 
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2. Mewujudkan peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas dan 

berkelanjutan Misi ini dijabarkan dengan tujuan menciptakan ruang 

terbuka hijau di lingkungan perkotaan. Tujuan tersebut memiliki 

sasaran tercapainya proporsi ruang terbuka hijau perkotaan. 

3. Mewujudkan pelayanan kebersihan perkotaan secara optimal. Misi ini 

dijabarkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kebersihan kepada 

masyarakat. Tujuan tersebut memiliki sasaran terselenggaranya operasi 

dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. 

4. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak dan mendorong 

masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang 

sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan. 

Misi ini dijabarkan dengan tujuan: 

a. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, sehat dan aman 

bagi masyarakat; 

b. Meningkatkan upaya pemeliharaan jalan dan jembatan; 

c. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, sehat dan aman 

bagi masyarakat; 

d. Terwujudnya perencanaan infrastruktur kawasan industri; 

Tujuan tersebut memiliki sasaran: 

a. Mewujudkan pembangunan jalan dan jembatan; 

b. Terpeliharanya jalan dan jembatan di lingkungan permukiman; 

c. Terbangunnya jalan dan jembatan di kawasan permukiman 

agropolitan; 
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d. Terpeliharanya jalan dan jembatan di kawasan permukiman 

agropolitan; 

e. Meningkatnya kualitas sarana sanitasi kesehatan masyarakat; 

f. Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan air minum dan 

penduduk yang terlayani air minum/ bersih 

g. Terbangunnya drainase dan trotoar; 

h. Terpeliharanya saluran drainase dan trotoar; 

i. Terencananya infrastruktur kawasan industri ploso; 

j. Terbangunnya infrastruktur penunjang kawasan industri ploso; 

5. Terwujudnya Perumahan dan tata bangunan yang tertata, nyaman dan 

berkelanjutan. Misi ini dijabarkan dengan tujuan: 

a. Merehabilitasi rumah tidak layak huni; 

b. Mewujudkan pengelolaan areal pemakaman; 

c. Mewujudkan pengembangan kinerja penataan bangunan dan 

lingkungan permukiman; 

d. Mewujudkan pengembangan jasa konstruksi; 

e. Mewujudkan PSU perumahan. 

Tujuan tersebut memiliki sasaran: 

a. Terehabilitasinya rumah tidak layak huni; 

b. Terkelolanya areal pemakaman; 

c. Berkembangnya kinerja penataan bangunan dan lingkungan 

permukiman; 

d. Berkembangnya jasa konstruksi; 

e. Berkembangnya PSU perumahan. 
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6. Mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan SDM yang 

profesional dengan menerapkan prinsip good governance. 

Misi ini dijabarkan dengan tujuan: meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat 

Tujuan tersebut memiliki sasaran: 

a. Terpenuhinya sarana prasarana penunjang tugas kedinasan; 

b. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 

c. Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas 

kinerja SKPD. 

 


