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BAB III 

GAMBARAN WILAYAH PENELITIAN 

A. Kondisi Geografis Kota Batu 

 Batu merupakan kota wisata yang terletak di Jawa Timur Indonesia yang 

dulunya termasuk kawasan kabupaten Malang yang kemudian pada tanggal 17 

Oktober 2001 Batu di nyatakan sebagai daerah otonom dan terpisah dengan kota 

Malang. Luas wilayah kota Batu sekitar 202,3 km2 yang terdiri dari 3 kecamatan 

yaitu kecamatan Junrejo, kecamatan Bumiaji dan kecamatan Batu. Kota Batu terletak 

di ketinggian 700- 2000 m  diatas permukaan air laut yang menyebabkan sebagian 

besar wilayah terdiri dari dataran- dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan dengan 

suhu rata- rata 11 derajat Celcius sampai 19 derajat Celcius. Batu dikenal sebagai 

kota yang menarik dengan panoramanya serta udara sangat sejuk sehingga banyak 

didirikan tempat- tempat wisata yang menarik para wisatawan untuk menikmati 

segala kearifan lokal di kota wisata ini. Sebagai kota yang berhimpitan dengan 

pegunungan kota Batu memiliki jenis tanah yang tingkat kesuburan tinggi karena 

berasal dari ledakan gunung berapi yang menyebabkan tanah tersebut menyimpan 

banyak kandungan mineral di dalamnya dan bisa di manfaatkan untuk menanam 

tanaman hias yang nantinya bisa di jadikan sebagai wisata perkebunan seperti 

Selecta. Potensi wisata lainnya yang menjadi daya tarik di kota Batu adalah wisata 

petik Apel, dimana buah Apel telah menjadi ciri khas kota Batu yang apabila di 

kembangkan bukan tidak mungkin Batu bisa menyaingi produk Apel luar negeri. 

Seperti contoh kecamatan Bumiaji yang telah menghasilkan banyak Apel dan buah- 
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buahan lainnya seperti strawberry, jeruk, dan jambu1. Selain itu Batu juga sebagai 

kota transit yaitu penghubung antar daerah seperti jalur Malang- Blitar, Malang- 

Ponorogo, Malang- Nganjuk, Malang- Jombang, dan lain sebagainya. Untuk 

mendukung segala aktivitas masyarakat di kota Batu dan untuk menunjang kota Batu 

sebagai kawasan wisata maka diperlukan infrastruktur yang menunjang di kawasan 

urban ini. 

B. Batu Sebagai Urban 

 Batu sebagai kawasan urban yang otonom memiliki tugas mengatur 

daerahnya sendiri baik mulai dari masyarakat, pembangunan, infrastruktur, 

perekonomian, social dan budayanya2. Dengan adanya label kawasan urban 

mengharuskan kota Batu untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. 

Batu sebagai kota wisata perlu mendeteksi potensi apa saja yang ada di daerah 

tersebut agar menjadi pemasukan yang dapat di gunakan untuk perbaikan 

infrastruktur layaknya sebagai kota wisata. Dengan adanya arus perkembangan yang 

semakin maju menyebabkan perekonomian di kawasan urban berkembang secara 

kompetitif. Apabila kawasan urban tidak di dukung dengan adanya dukungan 

konektivitas antara masyarakat dan komponen pendukung lainnya maka seiring 

berkembangnya zaman akan mati dan tidak ada aktivitas apapun di kota Batu. Oleh 

karena perlu adanya penciptaan kawasan urban yang memenuhi syarat agar dapat di 

gunakan untuk kepentingan banyak kalangan.  

                                                           
1 Agus Priadi. (2014). Kajian Kondisi Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batu Menuju 
Kawasan Agropolitan 
2 Syamsuddin Haris (Ed). (2007). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, 
dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta: LIPI Press, anggota ikapi. Hal 9-10 
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1. Keadaan Masyarakat 

Sebagai kawasan urban masyarakat di kota Batu memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 213.790 jiwa pada tahun 2019 yang terdiri dari laki- laki berjumlah 107.654 

jiwa dan perempuan berjumlah 106.136 jiwa. Dilihat dari penyebaran di ketiga 

kecamatan masing- masing memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Jumlah 

penduduk terbanyak dimiliki oleh kecamatan Batu sebesar 97.974 jiwa, kedua 

kecamatan Bumiaji berjumlah 62.256 jiwa, dan yang memiliki jumlah penduduk 

rendah adalah kecamatan Junrejo berjumlah 53.5603. Dengan adanya gambaran 

kependudukan di kota Batu, Batu bisa di katakan sebagai kawasan urban karena 

padatnya penduduk di selingi dengan banyaknya mobilitas kegiatan perekonomian. 

Meski Batu terkenal akan hasil alam nya namun penduduk di kota Batu sebagian 

besar memilih untuk menjadi pengusaha villa dan pengusaha pariwisata untuk 

memperoleh hasil yang lebih besar karena Batu di kenal sebagai kota wisata. 

2. Pembangunan Infrastruktur 

Pembangunan Infrastruktur merupakan komponen suatu daerah dapat di 

katakan maju dan berkembang4. Kota batu sebagai kawasan urban telah memiliki 

banyak infrastruktur yang telah tertata sebagai syarat kota wisata. Batu telah memiliki 

banyak destinasi wisata yang resmi serta di dukung dengan fasilitas infrastruktur 

yang semakin modern untuk mempermudah wisatawan untuk berkunjung ke kota 

Batu. Jalan sebagai alat transportasi darat guna menghubungkan antara wisata satu 

                                                           
3 Dispenduk Capil (2019) kota Batu Jawa Timur 
4 Kodoatie, R. (2003), Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Semarang: Pustaka Pelajar. Hal 74-77 
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dan wisata lainya serta tempat lain sesuai dengan mobilitas masyarakat. Peningkatan 

pengguna jalan dari tahun ke tahu di kota Batu mengharuskan Pemerintah menambah 

akses jalan untuk mengurangi dampak kemacetan, kecelakaan akibat tidak 

seimbangnya antara pengguna jalan dan fasilitas yang tersedia. Infrastruktur jalan di 

kota Batu telah banyak membantu masyarakat di bidang tranportasi, wisata, dan 

perhotelan. Jalan sebagai penghubung mobilitas masyarakat dan kegiatan- 

kegiatannya. 

a. Akses Destinasi Wisata 

Kota Batu sebagai kota wisata memiliki akses untuk mempermudah 

masyarakat menuju kota wisata ini, Batu hanya memiliki jalur darat dan tidak 

memiliki pelabuhan maupun bandara. Untuk itu Pemerintah kota Batu memfasilitasi 

jalur darat dengan adanya terminal untuk menyediakan angkutan umum kepada 

masyarakat yang berkunjung tanpa menggunakan kendaraan pribadi. Alun- alun dan 

rest area juga di sediakan untuk pengunjung kota Batu yang merasa lelah agar dapat 

beristirahat sambil menikmati keindahan kota Batu. 
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Gambar a.1 Terminal Kota Batu 

Sumber: Foto dari dokumentasi pribadi (diambil pada Selasa 18 Juni 2019) 

       Terminal di kota Batu merupakan tempat berhentinya angkutan umum dan bus 

telah tersedia 11 angkutan umum dengan warna yang berbeda, warna tersebut sebagai 

pembeda jalan yang akan di lewati oleh angkutan misalanya angkutan warna ungu 

muda adalah BL (Batu- Landungsari), Kuning muda BJL (Batu- Junrejo/via Jeding 

PP- Landungsari), Ungu tua BTL (Batu- Torongrejo/ Tlekung PP- Landungsari), Pink 

bergaris hijau BB (Batu- Bumiaji), Pink bergaris merah tua BG (Batu- Gunungsari),  

angkutan umum berwarna merah hati BNK (Batu- Ngantang, Kassembon). Untuk bus 

yang berhenti di terminal kota Batu mengantarkan penumpang ke luar area kota Batu 

misalkan Kediri, Nganjuk, dan Bojonegoro. 
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Gambar a.2 Rest Area  

Sumber: Foto dari dokumentasi pribadi (diambil pada Senin 17 Juni 2019) 

       Rest area ini berguna untuk para wisatawan yang berkunjung ke kota Batu untuk 

melepaskan penat setelah menempuh perjalanan jauh, rest area ini sudah dilengkapi 

dengan lapangan parkir yang luas, pos satpam, fasilitas toilet dan warung makan. 

Jalanan yang ada di rest area tersebut juga telah di paving yang letaknya pun dekat 

dengan penginapan dan tempat rekreasi. 
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Gambar a.3 Alun- alun kota Batu 

Sumber: Foto dari dokumentasi pribadi (diambil tanggal 19 Maret 2019) 

       Alun- alun kota Batu menjadi ikon yang menawan di lengkapi dengan adanya 

taman bermain anak- anak (playground), wisata kuliner, serta tempat bersantai untuk 

menikmati keindahan panoramanya. Untuk menuju ke alun- alun juga mudah karena 

jalanan di sana tidak ada masalah serta di dalam alun- alun sudah terpaving agar 

mempermudah pengguna jalan. Biaya yang dikeluarkan juga terjangkau hanya sekitar 

2000 hingga 3000 untuk tarif parkir. Menariknya lagi tatanan di alun- alun Batu 

berbeda dengan kota lain fasilitas yang tersedia di bentuk seperti buah- buahan, 

misalkan untuk toilet yang di sediakan berbentuh buah apel, ruang informasi di 

bentuk buah strawberry. Tidak hanya itu, lokasi di sekitar alun- alun juga sangat 

terjaga kebersihannya karena telah disediakan tempat sampah di sepanjang alun- alun 

serta petugas kebersihan yang ramah, yang paling menonjol di alun- alun kota Batu 
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adalah adanya bianglala yang lampunya akan nyala berwarna- warni apabila di 

malam hari, semakin menambah elok tampilan alun- alun kota Batu. 

b. Tempat Wisata 

Infrastruktur jalan yang di bangun bukan saja menghubungkan antara kota 

Batu dengan kota- kota lain namun juga untuk bentuk penunjang masyarakat yang 

berkunjung ke kota Batu untuk menuju tempat- tampat wisata yang tersedia di kota 

Batu. Wisata tersebut beranekaragam mulai dari wisata perkebunan, wahana 

permainan, serta kolam renang, semua telah tersedia di kota Batu.  

 

Gambar b.1 Wisata Selecta 

Sumber: Foto dari dokumentasi pribadi (diambil pada tanggal 28 Maret 2019) 
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Gambar b.2 Kondisi Jalan Sekitar Selecta 

Sumber: Foto dari dokumentasi pribadi (diambil pada 5 Juni 2019) 

 

Gambar b.3 Fasilitas Penunjang Jalan 

Sumber : Foto dari dokumentasi pribadi (dimabil pada Senin 17 Juni 2019) 

Pada gambar b.1 merupakan taman rekreasi Selecta dengan konsep taman 

bunga yang di sertai dengan adanya kolam renang, wahana permainan, restaurant, dan 
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perhotelan. Selecta cocok untuk wahana keluarga yang ingin berkunjung ke kota 

Batu. Di sekitar selecta juga menyediakan warung- warung kecil jika pengunjung 

ingin menikmati makanan dengan harga terjangkau. Ketika menuju Selecta, pengguna 

jalan akan di suguhi dengan keindahan bunga- bunga yang di jual di pinggir jalan 

serta udara pegunungan yang sejuk, akses menuju Selecta juga sangat mudah.   

Pada gambar b.2 dan b.3 menunjukan keadaan sepanjang jalan yang telah di 

lengkapi pembatas jalan dengan rambu- rambu petunjuk menuju ke tempat wisata 

Selecta dengan kondisi jalanan yang baik hanya saja kadang ada jalan yang berlubang 

namun bukan menjadi masalah yang serius karena lubang tersebut masih di taraf 

tidak membahayakan pengguna jalan.      

 

Gambar b.4 Wisata BNS (Batu Night Spetacular) 

Sumber: Foto dari dokumentasi pribadi (diambil pada tanggal 12 Februari 2019) 

       BNS (Batu Night Spetacular) merupakan destinasi wisata kota Batu yang buka 

pada sore hari pukul 15.00 WIB sampai 24.00 WIB. Pengunjung di suguhi dengan 
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berbagai wahan menarik mulai dari bioskop 4D, Sepeda udara, Rumah hantu, dan 

lain- lain. Fasilitas yang di berikan oleh wisata ini juga cukup memuaskan, mulai dari 

kebersihan yang terjaga, warung- warung yang tertata rapi, hingga kondisi jalanan 

yang dihias dengan lampu warna- warni sehingga menarik wisata untuk mengunjungi 

BNS. Sepanjang jalan menuju tempat ini juga tidak akan ditemui jalanan berlubang 

karena jalanan tersebut sudah di paving. Keadaan pembatas jalan dan trotoar juga 

tidak di temui kerusakan, namun apabila pengguna jalan melewati arah junrejo perlu 

waspada karena kurang adanya lampu penerangan jalan. 

3. Keadaan Ekonomi, Sosial, Budaya 

a. Ekonomi 

Kota Batu merupakan kota wisata berbasi pertanian oleh karena itu sebagian 

besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, karena hasil tani merupakan 

komoditas terbesar yang ada di kota Batu maka Pemerintah harus berupaya 

memprioritaskan pembangunan ekonomi di sektor pertanian. Dengan hasil pertanian 

yang melimpah dengan iklim yang tropis, kota Batu juga mengembangkan sektor 

peternakan untuk menambah produksi ekonomi masyarakat serta meningkatkan 

pendapatan. Batu menjadi kota yang mampu menghasilkan pemasukan tersendiri, 

pemasukan tersebut berasal dari hasil sumber daya alam seperti hasil pertanian, 

peternakan, dan agrowisata yang tersedia di kota Batu sehingga mampu 

menghadirkan banyak wisatawan yang berkunjung ke kota Batu setiap bulannya5.  

                                                           
5 http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/Batu.pdf. Di akses 21 Mei 2019 pukul 16.48 WIB 

http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/Batu.pdf
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Tabel 3.a.1 Produksi Hasil Pertanian di Kota Batu Tahun 2013-2017 

Jenis 

Tanaman 

     2013 2014 2015 2016  2017 

 Padi Sawah 5.414.40    4.507.80 4.766.80 4.481.33 2.904.99 

 Padi Ladang    108.80      99.00      96.00      24.00        0.00 

         Jumlah 5.523.20    4.606.80 4.862.80 4.505.33 2.904.99 

 Jagung 1.938.30    6.038.00 1.114.41 1.104.54    883.89 

 Ubi Kayu 1.666.50   864.00    869,44 1.056.73 1.103.86 

 Ubi Jalar 1.891.76    1.200.00 1.141.65 1.370.90    969.00 

 Kacang Tanah    121.35     73.10      94.05      85.50      62.40 

   Kedelai         0.00        0.00         0.00         0.00         0.00 

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu (https://batukota.bps.go.id)diakses pada 23 Mei  

                 2019 

 Batu yang terletak di bawah kaki gunung menjadikannya daerah beruntung 

karena memiliki tekstur tanah yang subur dan mudah digunakan untuk bercocok 

tanam. Salahsatu hasil produksi yang terbesar di kota Batu adalah pertanian dengan 

hasil padi sawah, meskipun tiap tahunnya produksi mengalami kemerosotan namun 

kota Batu masih bisa memproduksi Padi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan 

di ekspor ke berbagai daerah. Selain Padi, jagung juga masih menjadi komoditas 

pertanian yang tinggi di kota Batu. 

Tabel. 3.a.2 Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan Kota Batu Tahun 2017 

https://batukota.bps.go.id/
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 Kecamatan    Kuda   Sapi Potong     Sapi Perah      Kerbau 

Batu    121   600 5.195  0 

Junrejo     15   750 2.805 13 

Bumiaji     32 1.335 3.950   5 

Kota Batu   168 2.685        11.950 18 

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu ((https://batukota.bps.go.id) diakses pada 23 Mei  

                 2019 

 Dengan hasil pertanian yang melimpah, Batu juga mengembangkan usaha 

ternak di 3 sebaran kecamatan. Beternak di Kota Batu merupakan alternative yang 

sering di pilih karena kekayaan alam yang dimiliki kota Batu. Para pemilik ternak 

tidak perlu sulit mencarikan makanan untuk ternak mereka atau khawatir akan 

perawatan ternak yang sulit, karena iklim sejuk di kota Batu memudahnkan para 

peternak merawat peliharaannya. 

b. Sosial 

Banyaknya lapangan pekerjaan di kota Batu membuat masyarakat berlomba- 

lomba untuk mengejar pendidikan setinggi mungkin demi mendapatkan kehidupan 

yang layak6. Namun banyaknya pengalihan fungsi lahan oleh sebagian masyarakat 

kota Batu menyebabkan banyaknya angka pengangguran yang berdampak pada 

kesejahteraan masyarakat. Adanya pemasukan dari berbagai wisata dan hasil 

perkebunan di kota Batu belum menunjukkan telah sejahteranya masyarakat, hal 

                                                           
6 Badan Pusat Statistik Kota Batu (2018). Kota Batu Dalam Angka 2018. Batu: CV Azka Putra Pratama. 
Hal 71 

https://batukota.bps.go.id/
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tersebut terbukti dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan dari tahun ke 

tahun7. 

Tabel 3.b.1 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 

Pendidikan Tertinggi Yang   

            Ditamatkan 

Laki- laki Perempuan Persentase    

    laki-laki 

+Perempuan 

1    2 3 4 

Tidak Punya Ijazah SD 14.81 20.88 17.83% 

SD/MI/SDLB/Paket A 21.83 20.85 21.34% 

SMP/MTs/SMPLB/Paket B 24.82 20.61 22.72% 

SMA/SMK/MA/SMLB/Paket 

C 

28.72 29.64 29.18% 

D1/D2/D3 0.58   2.55   1.56% 

D4/S1 7.81   5.23   6.53% 

S2/S3       1.43              0.23            0.84% 

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional, Maret 2017 (https://batukota.bps.go.id) diakses pada 23  

                 Mei 2019 

Pada bidang sosial pendidikan, masyarakat telah membuka mata dan sadar 

akan pentingnya pendidikan, hal itu sebagai bekal skill yang nantinya bisa menjadi 

modal awal seseorang terjun pada dunia kerja. Rata- rata pendidikan terakhir 

                                                           
7 Badan Pusat Statistik Kota Batu (2018). Kota Batu Dalam Angka 2018. Batu: CV Azka Putra Pratama. 
Hal 109 

https://batukota.bps.go.id/
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masyarakat kota Batu adalah SMA sederajat dan hanya sebagian kecil yang 

melanjutkan pendidikan sampai S2/S3. 

Tabel 3.b.2 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Batu 

                                                                Penduduk Miskin 

Tahun Garis Kemiskinan Jumlah Persentase 

1 2 3 4 

2012 306.780 8.70 4.47% 

2013 336.844 9.40 4.77% 

2014 355.317 9.10 4.59% 

2015 380.393 9.43 4.71% 

2016            398.401  9.05 4.48% 

           2017            424.354  8.77         4.31% 

Sumber:Survey Sosial Ekonomi Nasional (https://batukota.bps.go.id)diakses pada 23 Mei 2019 

 Sebagai kawasan urban dengan banyaknya sumber daya alam yang melimpah 

tidak menjadikan masyarakat di kota Batu sejahtera, banyaknya pengangguran 

membuat pendapatan perkapita masyarakat menurun yang berakibat pada 

kemiskinan. Faktor kemiskinan bisa di akibatkan dari diri masyarakat sendiri ataupun 

kondisi sumber daya nya. Akan tetapi sebagai kota yang bergerak dalam bidang 

pariwisata dan agrowisata seharusnya kemiskinan bukan tantangan yang berat untuk 

di hadapi Pemerintah kota Batu. 

c. Budaya 

https://batukota.bps.go.id)diakses/
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Batu memiliki budaya yang beranekaragam mulai dari tarian sampai 

makanan, masyarakat kota Batu memiliki budaya yang ramah tamah, hal ini 

menyebabkan banyak pengunjung wisata yang ingin kembali ke kota Batu, sikap 

sederhana masyarakat seakan menambah hiasan kearifan lokal yang ada di Batu. 

Salah satu kearifan lokal budaya di kota Batu adalah kesenian Bantengan yang masih 

di pelihara sampai saat ini. Acara itu di gelar apabila kota Batu memiliki acara seperti 

karnaval dan menyambut HUT kota Batu, kesenian ini juga telah menembus 

mancanegara seperti Australia, Perancis, dan Malaysia8.  

Apabila berkunjung ke Batu kurang lengkap apabila belum mencoba aneka 

makanan yang di sebut dengan istilah “setan”. Di kota sedingin Batu budaya makanan 

pedas telah lekat dengan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang membuka 

usaha kuliner dengan istilah setan seperti ceker setan, mie setan, bakso setan, dan 

makanan dengan istilah setan lainnya9. Tidak hanya itu, buah Apel yang menjadi ikon 

di kota Batu juga sudah menjadi makanan kebudayaan yang wajib di coba karena 

banyaknya pengelolaan buah apel mulai dari cuka apel, kripik apel, hingga minuman 

apel. Selain itu di kota Batu ada makanan yang telah melegenda sejak lama yaitu 

ketan, warung ketan di dekat alun- alun selalu ramai di kunjungi wisatawan karena 

rasanya yang enak dan harga yang relative murah. 

C. Profil DPUPR Kota Batu  

                                                           
8 http://www.galamedianews.com/. Di akses pada 21 Mei 2019 pukul 18.43 WIB. 
9 Istilah setan pada makanan berarti makanan tersebut di buat sangat pedas, pemilihan level di 
sarankan sesuai dengan kemampuan konsumen agar tidak berdampak negatif 

http://www.galamedianews.com/
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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu di bentuk dengan 

adanya regulasi Peraturan Pemerintah Daerah Kota Batu dan Peraturan Walikota10. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai instansi yang mempunyai tugas 

membantu Pemerinta kota Batu dalam melaksanakan Pembangunan Daerah, dituntut 

semakin profesional dalam bidang tugasnya untuk memberdayakan dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat memecahkan isu strategis 

daerah sampai pada titik-titik potensial permasalahan sehingga dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat luas. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur 

sangatlah menentukan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana 

otonomi daerah di bidang pekerjaan umum sub bidang pengairan dan bina marga. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

 

1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu  

Adapun visi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu 

adalah sebagai berikut “Mewujudkan Tata Kelola Infrastruktur Kebinamargaan, 

Pemanfaatan Pengairan,Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis, 

                                                           
10 Perda Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2013 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batu 
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serta Pembangunan dan pengembangan penerangan jalan yang Berdaya Guna dan 

Berhasil Guna untuk Kesejahteraan dan Kemajuan Masyarakat Kota Batu” 

Berdasarkan visi yang ditetapkan, maka misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Batu dijabarkan kedalam 4 (empat) misi antara lain sebagai 

berikut :  

a. Memenuhi kebutuhan infrastruktur di bidang jalan, jembatan, plengsengan, dan 

drainase, dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran 

distribusi barang dan jasa 

b. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pembangunan dan pengembangan 

penerangan jalan dalam rangka mendukung fasilitas penerangan jalan umum dan 

jalan lingkungan di kota Batu 

c. Mengembangkan teknologi yang tepat guna dan kompetitif serta meningkatkan 

keandalan mutu infrastruktur. 

d. Menerapkan organisasi yang efisiensi, tata laksana yang efektif dan terpadu dengan 

prinsip good governance serta mengembangkan SDM yang professional. 

 

2. Struktur DPUPR Kota Batu 

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di pimpin oleh seorang 

kepala dinas dengan di bantu oleh sekertasis dan terdiri dari masing- masing sub 

bagian dengan tugas yang telah di berikan oleh walikota Batu untuk melayani 

kepentingan masyarakat di bidang infrastruktur. 



 

53 
 

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang adalah sebagai berikut11 : 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: DPUPR kota Batu 

3. Tugas Pokok dan Fungsi DPUPR kota Batu 

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Batu, dapat diuraikan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur 

organisasi bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas 

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang 12. Sedangkan fungsinya adalah 

merumuskan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pekerjaan umum dan 

                                                           
11 https://ppid.batukota.go.id. Di akses pada 22 Mei 2019 pukul 21.18 WIB 
12 Peraturan Walikota Batu Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja DPUPR kota Batu 

https://ppid.batukota.go.id/
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penataan ruang, menetapkan rencana kerja dan anggaran di bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang, melaksanakan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang, penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur 

di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan administrasi dinas di 

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 


