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BAB III 

DEKSKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang deskripsi wilayah penelitian. 

Deskripsi wilayah penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum 

tentang kondisi umum wilayah kota Blitar serta potensi pengembangan kawasan, 

terutama di sektor pariwisata sebagai fokus utama dalam penelitian ini. 

Pengembangan sektor pariwisata nantinya diharapkan dapat berbanding lurus dengan 

peningkatan industri hiburan di kota Blitar yang nantinya juga diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan pajak hiburan. 

A. Gambaran Umum Kondisi Kota Blitar

Kota Blitar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Patria secara resmi didirikan 

pada tanggal 1 April 1906. Momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota 

Blitar. Kota Blitar diklasifikasikan sebagai Kota Sedang berdasarkan jumlah 

penduduk yaitu kota yang jumlah penduduknya antara 100.000 – 500.000 jiwa. 

Terbagi dalam 3 kecamatan, 21 kelurahan dengan luas wilayah 32,57 km
2 

dan jumlah

penduduk 145.111 jiwa. 

Kota Blitar merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang 

secara geografis terletak diujung selatan Jawa Timur dengan ketinggian 156 m dari 

permukaan air laut, pada koordinat 112° 14 - 112° 28 Bujur Timur dan 8° 2 - 8° 10 

Lintang Selatan, memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24° C- 34° C karena Kota 

Blitar berada di kaki Gunung Kelud dan dengan jarak 160 Km arah tenggara dari 

Ibukota Provinsi Surabaya
1
.

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah 

Kota Mojokerto. Batas wilayah Kota Blitar adalah sebagai berikut : 

1
http://www.blitarkota.go.id/ diakses pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 21:09 WIB 
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a. Sebelah Utara : Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kabupaten 

Blitar 

b. Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kabupaten 

Blitar 

c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro 

Kabupaten Blitar 

d. Sebelah Barat : Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok 

Kabupaten Blitar. 

 

Gambar 3.1 Peta Kota Blitar 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Profil Kota Blitar 

Dari peta Kota Blitar diatas dapat dilihat bahwa dengan luas wilayah kurang lebih 

32,57 km
2 

terbagi habis menjadi tiga Kecamatan dan menjadi 21 Kelurahan yaitu: 

Tabel 3.1 : Persebaran Desa dan Kelurahan di Kota Blitar. 

 

No Kecamatan Desa/Kelurahan Luas Wilayah Km
2
 % 

1. Kepanjenkidul 7 9,93 30,46 

2. Sananwetan 7 10,50  32,22 

3. Sukorejo 7 12,15  37,30 

Jumlah 21 32,57 100 

Sumber : data sekunder, diolah peneliti 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Kepanjenkidul 

terdiri dari 7 kelurahan dengan luas wilayah 9,93km
2
, kecamatan sananwetan terdiri 

dari 7 kelurahan dengan luas wilayah 10,50km
2
, dan Kecamatan Sukorejo terdiri dari 
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7 kelurahan dengan luas wilayah 12,15km
2
. Maka dapat disimpulkan bahwa 

Kecamatan Sukorejo memiliki luas wilayah terluas sedangkan Kecamatan 

Kepanjenkidul memiliki luas wilayah terkecil. 

Dilihat dari topografinya wilayah Kota Blitar masih termasuk dataran rendah. 

Namun wilayah bagian utara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah bagian 

selatan. Ketinggian dibagian utara sekitar 245 m dari permukaan air laut dengan 

tingkat kemiringan 2°-15°. Semakin ke selatan tingkat ketinggiannya semakin 

menurun yaitu bagian tengah sekitar 175 m dan bagian selatan 140 m dengan tingkat 

kemiringan 0°-2°. Disamping itu, wilayah Kota Blitar terbagi menjadi 3 (tiga) bagian 

yaitu bagian utara, tengah dan selatan dimana bagian utara mempunyai ketinggian ± 

245 meter dari permukaan laut, bagian tengah ± 190 meter dan bagian selatan ± 140 

meter dari permukaan air laut. Adanya perbedaan letak ketinggian tersebut 

menunjukkan bahwa wilayah kota Blitar masuk kategori daerah darat, sehingga 

mempengaruhi pola pemanfaatan dan tata guna tanah di wilayah Kota Blitar. 

Jenis tanah di Kota Blitar termasuk dalam jenis tanah Litosol dan Regosol dengan 

tingkat kesuburan yang cukup baik. Kedalaman tanah efektif rata-rata di atas 90 cm, 

sesuai untuk vegetasi mengoptimalkan pertumbuhan akarnya. Sedangkan untuk 

tekstur tanah termasuk dalam tanah halus dengan jenis tanah litosol dan regosol yang 

mencakup 75% dari seluruh wilayah kota. Hal ini berarti tanah yang ada mempunyai 

kemampuan menahan dan mengikat air cukup besar. Sisanya sebesar 25% memiliki 

tekstur sedang yang sifatnya kurang mampu menahan air, namun jika dilihat dari 

penyediaan unsur hara maka tekstur halus ini relatif baik dibandingkan tekstur sedang. 

Dilihat dari kedudukan dan letak geografis di atas, kota Blitar tidak memiliki 

sumber daya alam yang berarti karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan. 

Wilayah ini dicirikan dari wilyah peruntukan lahan yang ada di kota Blitar sebagian 



47 
 

besar digunakan bagi lahan terbangun, terutama diperuntukkan bagi lahan 

pemukiman, industi dan perdagangan. Pengggunaan lahan di Kota Blitar untuk 

pemukiman sebesar 1.250,146 Ha, kawasan industri dan perdagangan sebesar 38, 244 

Ha, kawasan pariwisata 10, 726 Ha, kawasan olah raga 3,751 Ha, kawasan terminal 

angkutan 10,34 Ha, kawasan pendidikan 61,63 Ha, kawasan perdagangan dan jasa 

77,63 Ha, kawasan perkantoran 45,24 Ha, kawasan pertahanan dan keamanan 23,814 

Ha serta kawasan peribadatan 4,242 Ha. Dari data tersebut dari luas lahan 3.257,25 

Ha, sebesar 71,71% atau sebesar 2.338,949 Ha lahan di kota Blitar digunakan untuk 

kawasan terbangun
2
. 

B. Potensi 

Kota Blitar menyimpan banyak potensi unggulan yang menjanjikan peluang besar 

bagi masyarakat sekitar. Selain dikenal sebagai salah satu tempat bersejarah karena 

menjadi tempat kelahiran dan peristirahatan terakhir presiden RI yansg pertama yaitu 

Ir.Soekarno, Kota Blitar saat ini telah berkembang menjadi sebuah daerah potensial 

yang memiliki beragam jenis produk unggulan yang menjadi mata pencaharian utama 

bagi masyarakat setempat meskipun cakupan wilayahnya terbilang relatif kecil. 

Komoditas yang menjadi potensi Kota Blitar terbagi ke dalam berbagai kelompok 

(ditinjau dari jenisnya). Beberapa kelompok sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Diolah dari data sekunder 
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Tabel 3.2 : Kelompok Potensi Kota Blitar Tahun 2012-2015. 

No Kelompok Komoditas Jenis Komoditas 

1.  

 

 

Industri Kerajinan 

1. Kerajianan bubut dan kendang sentul 

2. Kerajinan bathok 

3. Kerajinan ukir kayu dan gembol kayu jati 

4. Kerajinan batu onix 

5. Kerajinan pisau 

6. Kerajinan lilin 

7. Kerajinan lampu hias 

8. Batik  

2. Jasa Repair Kendaraan Jasa kentheng teter (ketok magic) 

3.  

 

 

Makanan Olahan 

1. Sambel pecel 

2. Wajik kletik 

3. Gula merah/gula kelapa 

4. Jenang wetan 

5. Opak gambir 

6. Sirup buah 

7. Krupuk  

4. Kuliner 1. Es pleret 

2. Es buah 

5. Perkebunan Belimbing 

6. Perikanan Ikan koi 

Sumber : data sekunder, diolah peneliti. 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kota Blitar memiliki banyak potensi. 

Terutama pada industri kerajinan dan makanan olahan. Besarnya komoditas industri 

kerajinan dikarenakan masyarakat kota Blitar memiliki kreatifitas yang sangat tinggi. 

Sehingga menciptakan banyak kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat untuk oleh-

oleh kota Blitar maupun dijual ke kota-kota lainnya. Dan dari komoditas makanan 

olahan yang sangat terkenal adalah sambel pecelnya yang memiliki cita rasa 

tersendiri. 

C. Penggunaan Lahan 

a. Kawasan Budidaya 

Kawasan budidaya terdiri dari kawasan pertanian, permukiman, 

perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, peribadatan, kesehatan, 

kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan 

militer, dan kawasan khusus sektor informal. 
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Kawasan permukiman mempunyai luas sekitar 1.161,94 Ha, dengan 

distribusi di Kecamatan Sukorejo seluas 341,08 Ha, Kepanjenkidul 347,8 Ha, 

dan Sananwetan seluas 473,06 Ha, dengan perkembangan gabungan dari pola 

linier dan grid, dimana permukiman cenderung mengikuti jaringan jalan yang 

sudah ada dan menyebar mengikuti jalan lingkungan juga. Untuk permukiman 

yang berkembang pada sepanjang jalan utama kota cenderung berkembang 

secara memusat karena pada lokasi ini memiliki akses jalan yang baik dengan 

kelengkapan fasilitas, didukung juga dengan adanya pusat perdagangan dan 

jasa. 

Dengan pusat kegiatan Poros Pasar legi dan Pasar terpadu Dimoro dan 

Jalan Merdeka yang didukung dengan pasar tradisional Pasar Pon, Pasar 

Wage dan pasar Templek serta beberapa Mini market menjadikan Kota Blitar 

sebagai pusat perdagangan dan jasa di SWP Blitar. Kawasan Perdagangan dan 

jasa yang ada di Kota Blitar terkonsentrasi di sepanjang Jl.Sudanco Supriyadi, 

Jl. Merdeka, Jl. A. Yani, Jl. Veteran, Jl. Melati, Jl.Cepaka, Jl. Tanjung, Jl. 

Anggrek, dan Jl. Cemara. Selain pada ruas jalan yang telah disebutkan diatas, 

juga terdapat beberapa kawasan perdagangan dan jasa berpola linier 

mengikuti ruas jalan-jalan utama dengan skala pelayanan dan jumlah lebih 

kecil. 

Kawasan paling strategis di Kota Blitar adalah kawasan wisata. 

Banyaknya peninggalan sejarah yang berhubungan dengan Bung Karno dan 

perjuangan tentara PETA, dan Perpustakaan Bung Karno, Penataan Kios 

Souvenir, Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP), Penyediaan 

Lokasi Parkir dan Pasar Cinderamata yang didukung obyek wisata lainnya 

seperti Dalem Gebang, Makam Aryo Blitar, Monumen PETA, Water Park 
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Sumber Udel, Herlingga dan Kampung wisata menjadikan Kota Blitar 

semakin menarik untuk di kunjungi. 

Kawasan Ruang Terbuka Hijau cukup memadai tapi perlu pengawasan 

ketat karena jika tidak dikelola dengan baik akan mengalami penyusutan di 

masa yang akan datang. Kawasan Ruang Tebuka Hijau (RTH) terdiri RTH 

publik (RTH pada jalur jalan kota, RTH taman persimpangan jalan, monumen 

dan gerbang, RTH Taman, RTH lapangan olahraga dan makam, RTH Hutan 

Kota dan Kebun bibit, RTH Pengaman jalur Kereta Api, SUTT, dan sungai). 

Kawasan Khusus Sektor Informal dampak dari Pertumbuhan sektor informal 

di Kota Blitar relatif besar terlihat dari semakin banyaknya pedagang sektor 

informal yang memenuhi lokasi pinggir jalan-jalan di Kota Blitar. Kawasan 

informal di Kota Blitar berada hampir di sepanjang kawasan alun-alun, Jl. 

Anggrek, Jl. Kenari, Jl. Melati, Jl. Kerantil, Jl. Jalan Ir.Sukarno, Jalan 

Mastrip, Jalan Bengawan Solo, dan Jl. Cemara, Jl.Merapi, Jl. Mesjid, Jl.Moh. 

Hatta, Jl. Wahidin. 

b. Kawasan Lindung 

Kawasan Lindung adalah kawasan potensi untuk perlindungan, 

pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan 

lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi dan berkelanjutan. 

Pola pemanfaatan kawasan lindung meliputi kawasan lindung untuk daerah 

bawahan (resapan air), lindung setempat (sempadan sungai dan sempadan 

mata air), lindung budaya dan lindung rawan bencana. 

Kawasan lindung resapan air di Kota Blitar memiliki potensi untuk 

melindungi/memperkecil bahaya tanah longsor atau banjir melalui peresapan 

air ke dalam tanah yang dapat meningkatkan volume air tanah. Di Kota Blitar 
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kawasan resapan air terdapat di bagian utara dengan kelerengan 25-40% 

dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. 

Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan lindung yang meliputi 

mata air sebesar 42,89 Ha, sungai sebesar 73,89 Ha, rel kereta api 152,95 Ha, 

dan SUTT sebesar 40 Ha. Pengamanan terhadap sekitar mata air akan 

memberikan jaminan terhadap penyediaan air jangka panjang. Pengamanan 

sekitar sempadan sungai akan mengurangi erosi yang apabila didiamkan akan 

menimbulkan bahaya longsor bagi wilayah tersebut. 

Kawasan Cagar Budaya yang terdiri dari peninggalan budaya dan ilmu 

pengetahuan sangat penting terutama yang berhubungan dengan peninggalan 

Bung Karno dan Supriyadi. Peninggalan sejarah yang sudah ditetapkan 

sebagai Cagar budaya meliputi Rumah Dinas Danyon 511, Komplek SMPN 

3,5,6 (eks asrama PETA), Lokasi SMP I dan Dalem Gebang, Makam Aryo 

Blitar, dan Hutan Kota Kebon Rojo. Selain sebagai kawasan cagar budaya 

beberapa kawasan diatas juga merupakan aset wisata dan obyek penelitian di 

Kota Blitar. 

c. Potensi Pengembangan Wilayah 

Pengembangan wilayah Kota Blitar dapat melalui Sistem danFungsi 

Perwilayahan Kota Blitar selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan juga 

diarahkan sebagai kegiatan industri, perdagangan jasa, pariwisata dan 

pendidikan. Setiap wilayah di Kota Blitar memiliki potensi spesifik, baik 

pertanian, industri, pariwisata, perikanan dan sebagainya yang akan 

mendorong perkembangan wilayah. Masing-masing ibukota kecamatan 

memiliki potensi sumber daya alamwalaupun kecil dan sumber daya buatan 

yang dapat mendorong perkembangan wilayah secara cepat dan menyeluruh. 
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Sistem Prasarana Wilayah, sektor Jaringan Prasarana Transportasi 

Jaringan Jalan raya di Kota Blitar memiliki hubungan dengan sistem Provinsi 

dan Nasional melalui jalan arteri sekunder, dan secara internal secara 

keseluruhan telah mencapai kesemua wilayah Kota Blitar. Prasarana 

transportasi di Kota Blitar relatif lengkap dan memadai, secara keseluruhan 

setiap kecamatan dan kelurahan telah dihubungkan oleh jalan dengan akses ke 

pusat pelayanan/pusat kota. Terdapat sistem angkutan regional Kereta Api 

antara Surabaya - Malang - Blitar, Malang – Blitar – Tulungangung – Kediri – 

Kertosono -Surabaya, Malang – Blitar –Yogyakarta - Jakarta. Akses 

transportasi disini juga menentukan untuk mempromosikan kegiatan hiburan 

yang ada di kota Blitar.  

Prasarana sumber daya air kebutuhan air minum di Kota Blitarbaru + 48 

% dipenuhi dari PDAM sedangkan yang lainnya masih mengandalkan sumur 

bor/sumur gali. Kota Blitar memiliki 26 sumbermata air yang dapat 

dimanfaatkan untuk sistem pemenuhan air minum. 

d. Jumlah Penduduk 

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Blitar 

dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2013 jumlah penduduk sebesar 

135.702 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 1,59 persen. 

Laju pertumbuhan penduduk tahun ini adalah yang tertinggi selama lima 

tahun terakhir. Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak 

dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex 

ratioyang nilainya lebih kecil dari 100. Pada tahun 2013, Sex Ratiodi Kota 

Blitar adalah 98,37 artinya, diantara 100 penduduk perempuan terdapat 98 

penduduk laki-laki.  
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Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kota Blitar Menurut Kecamatan dan Jenis 

Kelamin Tahun 2013 

Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total 

Sukorejo 22.479 22.811 45.290 

Kepanjenkidul 19.554 20.256 39.810 

Sananwetan 25.262 25.340 50.602 

Total 67.295 68.407 135.702 

Sumber: Statistik Daerah Kota Blitar Tahun 2014 

Kota Blitar menempati urutan ketujuh kota terpadat di Propinsi Jawa 

Timur karena dengan luas wilayah yang hanya 32 km2, setiap meter 

perseginya harus dihuni oleh 4 orang atau 4.240 jiwa/km2. Meskipun 

kecamatan Sananwetan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, 

namun tingkat kepadatan penduduk tertinggi justru ada di kecamatan 

Sukorejo dengan tingkat kepadatan mencapai 4.563 jiwa/km2. Sedangkan 

kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan 

Kepanjenkidul yaitu 3.791 jiwa/km2. 

Berdasarkan komposisi umur dan jenis kelamin bisa dikatakan bahwa 

penduduk Kota Blitar memiliki ciri-ciri penduduk stationary dimana jumlah 

penduduk di tiap kelompok umur relatif sama dan mengecil pada usia tua. 

Ciri-ciri ini tergambar jelas jika dilihat melalui piramida penduduknya. Pada 

tahun 2013 rasio ketergantungan penduduk Kota Blitar mencapai 45,94 yang 

artinya setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung 

sebanyak 46 orang usia non produktif (0-14 tahun & 65+ tahun). Beban ini 

turun dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 47,35. 

Pada tahun 2013 angka harapan hidup penduduk Kota Blitar kembali 

meningkat dari 72,80 tahun menjadi 73 tahun, dan tetap menjadi yang 

tertinggi di Jawa timur. Dari sisi kesehatan fakta tersebut merupakan capaian 

yang positif, tetapi dari sisi demografi akan menjadi beban jika tidak bisa 

memberdayakan lansia secara maksimal. Selain harapan hidup yang semakin 
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tinggi, ada indikasi angka kelahiran yang semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Pemerintah pun terpacu untuk kembali menggalakkan Program 

Keluarga Berencana (KB). Tingkat pencapaian peserta KB aktif mengalami 

peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 dari 24.115 

pasangan usia subur, peserta KB aktifnya sebanyak 77,10 persen. Sedangkan 

tahun sebelumnya hanya mencapai 73,72 persen dari 22.141 pasangan usia 

subur. 

D. BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR 

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Kota Blitar yang secara umum berfungsi Menyelenggarakan sebagian 

tugas operasional pemerintah daerah di bidang Pendapatan keuangan dan aset daerah. 

Untuk menuju dan mencapai kemajuan yang diharapkan, sebagai suatu oragnisasi 

dituntut untuk mempunyai visi yaitu gambaran tentang kondisi ideal yang didinginkan 

pada kurun waktu tertentu atau cara pandang ke depan kemana instansi pemerintah 

haru dibawa agar tetap eksis, antipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang 

menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Visi yang tepat bagi masa 

depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerasi kegiatan instansi 

tersebut.  

Berdasarkan uraian diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  Kota 

Blitar (BPKAD) yang beralamatkan di Jalan Merdeka No. 105 Blitar ini memiliki visi 

sebagai berikut : 

 “Terwujudnya Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Yang Akuntabel Guna 

Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Daerah” 
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Visi tersebut mengandung makna bahwa Badan Pendapatan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota blitar dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset 

daerah akuntabel guna menunjang Pembangunan Daerah.  

Agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik dan visi 

organisasi dapat terwujud sesuai yang diharapkan, maka suatu organisasi seharusnya 

mempunyai dasar kinerja yang jelas yang dituangkan dalam bentuk misi organisasi. 

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan 

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dan dengan mempertimbangkan 

kemampuan internal agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik, maka guna 

mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Blitar menetapkan misinya sebagai pernyataan dasar dalam mendukung 

pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan mengacu pada visi yang 

telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar 

memiliki misi: 

“Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib, efisien 

dan taat peraturan perundang-undangan” 

Misi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang 

diemban oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dengan 

mempertimbangkan kemampuan internal agar tujuan organisasi dapat terlaksana 

dengan baik. 

Adapun lebih lanjut mengenai Profil Badan Pendapatan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Blitar ialah sebagai berikut : 
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1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah 

Kota Blitar 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Daerah dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Kerja 

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar, sebagai Badan 

Pendapatan Keuangan dan Aset pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala 

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota Blitar dengan tugas Menyelenggarakan 

sebagaian tugas operasional pemerintah daerah di bidang pendapatan 

keuangandan aset daerah. Dan untuk melaksanakan kewenangan/tugas pokoknya, 

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai 

berikut
3
 : 

a. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan keuangan dan aset daerah 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. Pengkoordinasikan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

umum di bidang pendapatan keuangan dan aset daerah; 

c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendapatan 

keuangan dan aset daerah; 

d. Penyusunan pedoman tehnis dan pembinaan di bidang pendapatan keuangan 

dan aset daerah; 

e. Penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD; 

f. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah; 

g. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggunggjawaban 

pelaksanaan APBD; 
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h. Pelayanan Informasi dan Publikasi Keuangan Daerah dan Barang milik 

Daerah. 

Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Badan Pendapatan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar merumuskan program dan kegiatannya 

guna memfasilitasi pelaksanaan dan Pendapatan keuangan daerah secara tertib, 

efektif, efisien, ekonomis, trasparan, akuntable, berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dapat mendukung berjalannya organisasi 

tersebut dengan baik. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 

2014 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota blitar, Struktur organisasi Badan Pendapatan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota Blitar terdiri atas sebagai berikut : 
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Blitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan 

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2015 

Berdasarkan struktur organisasi di atas, Bidang yang menangani sumber 

pendapatan daerah khususnya Pajak Hiburan adalah Bidang Pembinaan Pengelolaan 

Keuangan dan Akuntasi khususnya Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Hal tersebut diasumsikan bahwa masalah strategi pemerintah dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak salah satunya Pajak 
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Hiburan membutuhkan penanganan yang terencana dan tepat. Adapaun Sub Bidang 

Pembinaan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan 

Akuntasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala 

Badan; 

b. penyusunan program/kegiatan di bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan 

Akuntasi; 

c. penyiapan bahan perumusan dan kebijakan dalam rangka pengembangan Sistem 

Akuntasi Pemerintah Daerah; 

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan sebagai 

pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD; 

e. pembinaan dan pemantapan pelaksanaan Sistem Akuntasi SKPD dalam rangka 

implementasi Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah; 

f. penerbitan surat peringatan atau teguran kepada bendahara yang tidak menyusun 

laporan; 

g. pelaksanaan pembinaan teknis laporan bendahara. 

Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntasi dipimpin oleh Kepala 

Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntasi yang dalam melaksanakan 

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala badan 

sendiri mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, 

membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota. 

 

 

 


