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BAB III 

        DESKRIPSI WILAYAH KOTA BATU  

A. KONDISI GEOGRAFIS DAN IKLIM  

Kota Batu merupakan daerah otonom yang di termuda di provinsi 

jawa timur.kota batu terdiri dari (3) tiga kecamatan,yaitu: Kecamatan 

Batu,Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji.Luas Kota Batu secara 

Keseluruhan adalah sekitar 19.908,72 ha atau sekitar 0,42 persen dari total 

luas Jawa Timur.Daerah lereng dan bukit memiliki proposi lebih luas di 

bandingkan dengan  daerah daratan.Secara geografis kota Batu terletak 

pada posisi antara 7’’44,55,11’ sampai dengan 8’’26’,35,45’ Lintang 

Selatan dan 122’’17’,10,90’ sampai dengan 122’’57,00,00’ Bujur 

Timur.Batas Kota Batu adalah: 

Sebelah Utara Kecamatan Prigen Kabupaten Mojokerto,Sebelah 

Selatan Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang,sebelah 

Timur Kecamatan Karang Ploso dan kecamatan Dau Kabupaten Malang 

dan  sebelah Barat Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. 

Keadan geologi/tanah di kota secara umum dapat di klasifikasikan 

menjadi 4 (empat) jenis tanah yaitu: Andorsol, Kambisol, Alluvial, Latosol. 

Dari keempat kategori tersebut menunjukan  bahwa Kota Batu merupakan  

wilayah yang subur untuk pertanian  karena jenis tanahnya merupakan 

endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu.Ada tiga 

gunung yang berada di wilayah Kota Batu yaitu Gunung Panderman (2.010 

meter),Gunung Welirang (3.156 meter),dan Gunung Arjuno (3.339 meter). 
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Sedangkan kondisi  hidrologinya Kota Batu banyak dipengaruhi 

oleh sungai yang mengalir di pusat kota yaitu Sungai Brantas dan air tanah 

yang cukup melimpah.Sebagian daerah yang topografinya sebagian besar 

wilayah perbukitan,kota batu memilikih pemandangan alam yang sangat 

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

keindahan pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu 

terkenal sebagai daerah dingin. 

Berdasarkan ketinggiannya,wilayah Kota Batu dibedakan menjadi 

enam kategori yaitu mulai dari  600 MPDL sampai dengan lebih dari 3000 

MDPL Dari enam kategori tersebut  wilayah yang paling luas berada pada 

ketinggian 1000-1500 MDPL yaitu seluas 6.493,64 Ha.kemiringan lahan 

(slope) di Kota Batu berdasarkan data dari peta kontur Bakosurtunal tahun 

2001 diketahui bahwa sebagian besar wilayah kota batu mempunyai 

kemiringan sebesar 25-40% dan kemiringan >40%. 

Seperti hal nya daerah lain di Jawa Timur,kota batu mengikuti 

perubahan putaran 2 iklim,musim hujan dan musim kemarau.pada tahun 

2014 dibulan Semptember dan Oktober tidak terjadi hujan.jumlah hari 

hujan paling kecil pada bulan Agustus dan paling besar pada bulan Januari 

dan Desember.tetapi curah hujan tertinggi pada bulan Desember yaitu 

mencapai 412 mm.Hal ini menyebabkan kondisi  cuaca tahun 2014 lebih 

kwring di bandingkan tahun 2013. 
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Pada tahun 2014 Kota Batu memilikih suhu minimum 17,5-21,4o C 

dan suhu Maksimum 24,0-30,3oCdengan kelembapan udara sekitar 70-86% 

di sertai kecepatan angin tertinggi 79,2 km/jam,oleh karenanya Kota Batu 

tidak memilikih perubahan musim yang drastis antara musim kemarau dan 

musim penghujan. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu 2015  

. 

Kota Batu Memiliki 3 Kecamatan Yang Terdiri Dari 19 Desa Dan 

5 Kelurahan. 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. Semua 
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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. 

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

mengalami peningkatan, pada tahun 2011 tercatat 4.945 PNS, tahun 2012 

4.987 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. Meningkatnya kualitas PNS di Kota Batu diharapkan dapat 

memberikan kemajuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan 

sehingga terwujud sistem pemerintahan yang baik. 

Pada Pemilu 2009, dari 24 partai yang ada di Kota Batu hanya 12 

partai yang terwakili di DPRD. DPRD Kota Batu memiliki anggota 25 

orang. Dari 12 partai yang mempunyai wakil di DPRD, PDI-P yang 

mempunyai wakil terbanyak yaitu 5 orang. Jumlah terbanyak kedua adalah 

Partai Demokrat, Golkar, PAN dan Hanura yaitu 3 orang. Ada 1 partai 

yang mempunyai wakil 2 orang dan 6 partai sisanya hanya mempunyai 

wakil 1 orang. Dari 25 anggota DPRD Kota Batu 17 orang diantaranya 

berjenis kelamin lakilaki atau sebesar 68 persen, anggota DPRD Kota Batu 
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yang berjenis kelamin perempuan hanya 8 orang atau sekitar 32 persen. 

Anggaran yang diperoleh Kota Batu pada tahun 2014 sebesar 701,47 

milyar meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 592,87 

milyar. Paling besar penerimaan pendapatan daerah bersumber dari bagian 

dana perimbangan dari pemerintah pusat yang terdiri dari bagi hasil pajak, 

bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum dan dana 

alokasi khusus. Dibandingkan tahun 2013 dana perimbangan dari 

pemerintah pusat mengalami peningkatan pada tahun 2014. Tahun 2013 

dana perimbangan hanya sebesar 466,59 milyar sedangkan tahun 2014 

mencapai 489,84 milyar. Dari ketiga komponen dana perimbangan dana 

alokasi umum (DAU) mempunyai nilai yang paling besar yaitu 412,38 

milyar diikuti dana dari PAD sebesar 78,29 milyar kemudian dana bagi 

hasil sebesar 47,11 sedangkan dana alokasi khusus sebesar 30,35 milyar. 

Untuk membiayai pembangunan, pemerintah Kota Batu pada tahun 2014 

menghabiskan anggaran sebesar 742,66 milyar rupiah seperti yang tercatat 

pada realisasi APBD, jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 

2013 yang sebesar 669,39 milyar rupiah. 

Sumber Pendapatan lain dari Kota Batu adalah Pendapatan Asli 

Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah. Total Pendapatan Asli Daerah Kota Batu 

pada tahun 2014 adalah 78,29 milyar. Dari beberapa sumber Pendapatan 

Asli Daerah yang nilainya paling besar pada tahun 2014 adalah 

penerimaan pajak daerah sebesar 62,81 milyar, kemudian diikuti Retribusi 

Daerah sebesar 5,59 milyar, pendapatan lain-lain 7,69 milyar dan yang 
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terkecil disumbang dari hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar 2,19 

milyar. Pada tahun 2014, untuk pendapatan pajak daerah yang paling besar 

sumbangannya adalah pajak bea perolehan hak atas tanah sebesar 17,54 

milyar kemudian diikuti oleh pajak hotel sebesar 14,39 lalu diikuti pajak 

bumi dan bangunan sebesar 10,24 milyar.  

Sedangkan retribusi yang paling besar diperoleh dari retribusi jasa 

umum sebesar 3,58 milyar diikuti oleh retribusi perijinan tertentu sebesar 

1,65 milyar. Selama periode 2012-2014, grafik belanja aparatur 

menunjukkan trend naik Kenaikan yang dialami setiap tahun cukup 

konstan. Sebagian besar belanja aparatur pada tahun 2014 digunakan 

untuk membiayai gaji pegawai yaitu sebesar 252,52 milyar, belanja hibah 

sebesar 41,21 milyar, belanja bantuan sosial sebesar 14,45 milyar, belanja 

bantuan keuangan sebesar 20,41 milyar. Dari total APBD pada tahun 

2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkontribusi sebesar 78,29 

milyar atau sekitar 11 persen, sementara dana perimbangan berkontribusi 

sebesar 489,84 milyar rupiah atau 69 persen. Dana perimbangan yang 

dimaksud terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

 

B. KEPENDUDUKAN 

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.kepadatan penduduk Kota Batu selalu 
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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.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. 

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, 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 

hutan dan daerah lereng gunung. 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. 
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Sruktur penduduk kota batu dapat dilihat pada piramida penduduk 

Kota Batu. Pada kelompok umur 20-24 tahun jumlah penduduk kota batu 

menunjukan jumlah terbesar yaitu sebanyak 16.318 jiwa. Dari srtuktur 

penduduk menurut kelompok umur  dapat diketahui sejauh mana tingkat 

ketergantungan usia tidak produktif terhadap usia produktif. usia produktif 

adalah kelompok umur 15 sampai 64 tahun,sedangkan usia tidak produktif 

pada kelompok umur 0-14 tahun dan 64 tahun ke atas.gambaran tersebut 

yang dinamakan Angka Beban Ketergantungan. 

Pada tahun  2014 angka ketergantungan secara keseluruhan adalah  

47,06 persen yang berari bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 

tahun) akan menanggung sekitar 47 orang yang bukan usia produktif  (0-

14 tahun dan 65 tahun keatas). Secara keseluruhan jumlah penduduk usia 

produktif yaitu 15-64 tahun mencapai 130.383 130  jiwa atau 67 persen. 

Secara keseluruhan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB 

aktif di Kota Batu banyak menggunakan alat kontrasepsi suntik yaitu 

sebanyak 2.341 pasangan atau sekitar 49 persen lebih dari PUS yang aktif. 

Pada tahun 2014 pengguna alat kontrasepsi suntik mengalami penurunan 

cukup besar yaitu sebesar 3,35 persen. Alat kontrasepsi yang paling 

banyak digunakan setelah suntik adalah Suntik. Selama tahun 2014, 

penggunaan suntik mencapai 9.126 pasangan.  

Setelah suntik alat kontrasepsi yang banyak digunakan adalah IUD 

dan Susuk masing-masing sebanyak 8.521 dan 5.405 pasangan. Sedangkan 

alat kontrasepsi yang kurang diminati oleh PUS di Kota Batu adalah 

kontap yaitu hanya 1.953 pasangan yang menggunakannya. Pasangan Usia 
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Subur (PUS) di Kota Batu pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 

2,46 persen dari 40.188 pasangan pada tahun 2013 menjadi 39.199 

pasangan pada tahun 2014. Dari 39.199 pasangan tersebut yang tercatat 

sebagai peserta KB aktif hanya 31.391 pasangan. Pada tahun 2014 ercatat 

4.710 pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif baru. Dari 

pasangan tersebut yang menggunakan alat kontrasepsi suntik sebanyak 

2.341 pasangan kemudian pil/tablet sebanyak 789 pasangan, AKDR/IUD 

sebanyak 611 pasangan, susuk sebanyak 475 pasangan dan kondom 

sebanyak 248 pasangan, dan yang paling sedikit menggunakan alat 

kontrasepsi kontap sebanyak 209 pasangan. 

C. PENDIDIKAN  

Kota Batu sebagai wilayah administrasi termuda di Jawa Timur 

mempunyai sarana pendidikan yang cukup bagi penduduknya mulai dari 

SD sampai SLTA. Pada tahun 2014, jumlah SD/MI baik negeri maupun 

swasta tercatat sejumlah 88 sekolah. Tingkat SLTP/ MTs terdapat 30 

sekolah baik negeri maupun swasta, sedangkan tingkat SLTA/MAN 

termasuk SMK sejumlah 26 sekolah.  

Sedangkan jumlah murid untuk SD/MI, SLTP/MTs dan 

SLTA/MAN masing-masing 16.752, 7.192 dan 7.044 orang. Selama tahun 

2014 rasio murid terhadap guru untuk tingkat SD sebesar 13,62 ini berarti 

seorang guru mempunyai tanggungjawab untuk membimbing murid 

sebanyak 14 orang. Untuk tingkat SLTP dan SLTA masing-masing 

rasionya sebesar 8,36 dan 7,28. Dari angka tersebut nampak bahwa beban 

guru SD lebih berat dibandingkan dengan guru SLTP dan SLTA. 
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Pencapaian pembangunan di bidang pendidikan terkait erat dengan 

ketersediaan fasilitas pendidikan. Rasio murid terhadap sekolah untuk 

tingkat SD pada tahun 2014 sebesar 190,36 ini mengandung arti bahwa 

setiap sekolah SD di Kota Batu menampung murid sebanyak 190 orang. 

Untuk tingkat SLTP dan SLTA rasio murid terhadap sekolah masing-

masing sebesar 239,73 dan 270,92. 

Rata-rata lama sekolah juga merupakan indikator untuk mengetahui 

tingkat pendidikan yang telah dicapai. Rata-rata lamanya sekolah untuk 

Kota Batu selalu mengalami kenaikan dari tahun 2012 sampai dengan 

2014. Pada tahun 2012 ratarata lama sekolah 8,52 tahun, tahun 2012 

meningkat menjadi 8,54 tahun dan tahun 2013 sudah mencapai 8,56 tahun. 

Hal ini mengandung arti bahwa pada tahun 2014 penduduk Kota Batu 

yang berusia 15 tahun keatas rata-rata menempuh pendidikan formal 

selama 8,56 tahun. Penduduk Kota Batu yang tamat SLTA atau yang 

sederajat pada tahun 2014 sebesar 23,71 persen sedangkan yang 

menamatkan sekolah sampai jenjang perguruan tinggi mencapai 7,68 

persen.  

Selain itu penduduk Kota Batu yang tidak pernah sekolah/tidak 

tamat SD sebesar 19,47 persen pada tahun 2014. Prosentase penduduk 

Kota Batu yang terbesar hanya menamatkan sekolah sampai tingkat 

sekolah dasar yaitu sebesar 29,99 persen pada tahun 2014. Angka 

Partisipasi Sekolah (APS) Kota Batu untuk kelompok umur 7-12 tahun 

pada tahun 2014 sebesar 98,72 persen yang berarti untuk setiap 100 anak 

usia sekolah dasar, 99 anak di usia ini bersekolah.  
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Selanjutnya APS untuk usia SMP (13-15 tahun) sebesar 99,02 

persen. Dan APS untuk usia SMA (16-18 tahun) sebesar 73,34 persen. 

Hanya APS untuk usia SMP (13-15) dan SMA (16-18) yang mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun 2013 yaitu mencapai 99,02 dan 73,34 

persen. Apabila diperhatikan semua usia sekolah, semakin tinggi usia 

sekolah Angka Partisipasi Sekolahnya semakin kecil. Meningkatnya nilai 

APS di Kota Batu merupakan salah satu pengaruh digulirkannya program 

BOS (Bantuan Operasional Sekolah). 

D. Gambaran Umum TP4D Kota Batu 

Gambaran umun TP4D Kota Batu terbentuk karna adanya instruksi 

Presiden No 7 tahun 2015 dan diikuti dengan Undang-Undang No 1 Tahun 

2016 degan maksud dan tujuan adalah untuk pencehagahan secara dini 

disektor daerah agar korupsi dapat diminimalisir, maka terbertuklah 

sebuah Tim yang mempunyai tugas Dan fungsi untuk mengawasi dan 

mengontrol adanya pembanguan proyek strategis nasional. 

1. Latar Belakangi Lahirnya TP4D 

a. Stigma Kriminalisasi 

 Anggaran daerah ataupun anggaran dari pusat sering terjadi 

kriminalitas dalam mengoptimalkan anggaran ini merupakan bobrok 

yang tidak seharusnya diterapkan apabila seseorang menduduki 

kekuasaan tertinggi disebuah institusi. Terkadang hal yang tidak 

diinginkan bisa saja terjadi perlu ada kesadaran dari diri setiap invidu 

yang menduduki posisi strategis. 
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b. Rendahnya Penyerapan Anggaran 

Ketika ada sebuah proyek pembangunan kebiasaan yang kita ketahui 

adalah apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita 

harapkan, hal ini akan berdampak pada kerugian negara yang sangat 

disayangkan. Akan tetapi proyek strategis nasional ini membutuhkan 

pemerataan pembangunan yang sesuai dengan hasil permintaan, Terjadi 

keragu-raguan antara pemerintaha dan pengusaha yaitu pihak swasta 

dimana keduanya saling melakukan pendapatan yang lebih besar dari 

proyek pembangunan. 

2.     Tujuan Dibentuknya TP4D Kota Batu 

Menghilangkan keragu-raguan aparatur negara dalam mengambil 

keputusan; terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-

program strategis pembangunan nasional untuk kepentingan rakyat 

terserapnya anggaran secara optimal menciptakan iklim investasi yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional 

terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan 

pencegahan.  

Sehingga dengan mengarah pada tujuan ini sangat diharapkan 

integritas dari setiap pemangku kebijakan baik instansi maupun apartur 

lembaga Negara Karena tanpa provesionalisme dari setiap individu 

sangat rawan jikalau tidak menaati peraturan yang berlaku demi 

terciptnya percepatan program-program strategis pembangunan 

nasional untuk kepentingan rakyat.  
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Akan tetapi peran lembaga negara yakni (TP4D) sangat dibutuhkan 

koordinasi dan kolaborasi dengan Organisasi perangakat daerah (OPD) 

karena jika suatu organisasi atau lembaga dalam organisasi 

pemerintahan akan berjalan lamban jikalau dari satu organisasi 

pemerintahan hanya berdiri sendiri maka dari itu di dalam kegiatan 

manajemen apapun baik di pemerintah maupun swasta semakin banyak 

komunitas dan jaringan yang diciptakan, akan semakin terbuka luas 

keuntungan yang bisa didapat.kesadaran melakukan koodrinasi dan 

membuat kolaborasi mutlak dibangun karena musuh kemajuan dari 

organisasi adalah kekukarangan informasi selain itu, sadar melakukan 

koordinasi dan kolaborasi ini akan berimplikasi pada dampak yang 

positif. 

3. Struktur Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah Dan 

Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Batu.  
 

 

 

      

Sumber: Humas Informasi Kejaksaan Negeri Kota Batu  

Nama-Nama Anggota TP4D 

Kepala Seksi Intelejen, Ketua Tim:  Pak TengKu  

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Wakil Ketua: Tim  Pak Iwan 

S.h, Mh 

Jaksa Bidang Intelejen, Ketua Sub Tim: Pak Herdi 



58 

 

Jaksa pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Sekertaris Anggota: Pak 

Riski 

Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus, Anggota: Pak Olan.
9
 

a. Tugas Dan  Fungsi Tim Pengawalan pengamanan Pemerintah Dan 

Pembangunan Daerah  :  

Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya 

pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahaan 

preventif dan persuasif di tingkat daerah. Dengan cara – cara memberikan 

penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, bumn, bumd dan 

pihak lain terkait materi tentang perencanaan pelelangan, pelaksanaan 

pekerjaan, pengawasan, perizinan, pengadaan barang jasa (pbj), tertib 

administrasi. dan tertib pengelolaan keuangan negara baik atas inisiatif 

tp4d maupun atas permintaan, melakukan diskusi-diskusi dan pembahasan 

bersama instansi pemerintah, bumn dan bumd untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan 

pembangunan, memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan 

program pembangunan dari awal sampai akhir di tingkat daerah berupa: 

a) pembahasan hukum dari sisi regulasi dan peraturan daerah 

b) pendapat hukum dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan    

pemerintah daerah, melakukan koordinasi di tingkat daerah dengan aparat 

pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan 

yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian 

bagi keuangan negara, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

                                                           
9
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pekerjaan dan program pembangunan dalam pengadaan barang dan jasa, 

melaksanakan peneggak hukum di tingkat daerah secara represif ketika 

menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dimungkinkan dapat 

merugikan keuangan negara. 

E. Gambaran Umum Inspektorat Kota Batu 

Visi dan Misi Inspektorat Kota Batu : 

Visi: Terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa 

melalui pengawasan yang professional sebagai penunnjagn 

terwujudnya pemerintahn yang solid, efektif, efesien, transparan, 

dan bertanggungjawab. 

Misi:  peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan, meningkatkan 

aparatur pengawasan secara intensif atas penyelengaraan 

pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan, meningkatkan 

aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta memenuhi 

kriteris nilai-nilai kepribadian, kedisiplinan, profesionalisme, 

kejujuran, dan obyektifitas. Peningkatan kinerja manajemen 

pemerintahan.  
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Struktur Organisasi Inspektorat Kota Batu 

Sumber: didapatkan pada saat wawancara dikantor Inspektorat 

a. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Batu Secara Umum : 

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu. 

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Batu yang terdiri 

dari Kepala Daerah sebagai unsur Eksekutif dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sebagai unsur Legislatif, yang di dalam pelaksanaan tugas-

tugasnya selalu mencerminkan kemitraan. 

4. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kota Batu. 

5. Walikota adalah Walikota Batu. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 

DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan 

Kelurahan. 
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7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu. 

9. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur 

pengawasan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

10. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Batu. 

11. Monitoring dan Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian akuntabilitas 

kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

12. Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti 

oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi 

pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan. 

13. Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral 

atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai 

pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan. 

14. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya pada 

Inspektorat Daerah, melaksanakan tugas pengawasan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Kepala 

Daerah. 

15. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses 

kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan 

secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 

perundangundangan. 
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16. Seksi Pengawas adalah pejabat struktural yang melaksanakan pengawasan 

terhadap urusan pemerintah di daerah. 

17. Kelompok jabatan fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit 

keuangan. 

18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 

Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Batu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




