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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pemerintah Kota Batu menjadi daerah otonom dengan status Kota sejak 

tahun 2001. Dengan potensi sumber daya alam yang masih terjaga, dalam hal ini 

Kota Batu memiliki peluang untuk memanfaatkan sumber daya alam secara baik 

dan tepat sebagai upaya pembangunan di Kota Batu. Dalam upaya pengembangan 

pembangunan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam tentunya 

memiliki sisi positif dan negatif. Pemerintah membuat kebijakan untuk 

mengantisipasi. Secara keruangan Kota Batu kecil, sedangkan pertumbuhan 

penduduk terus bertambah dan pendatang dari luar Kota maupun pulau terus 

berdatangan. Hal tersebut tentu menjadi ancaman bagi Kota Batu maupun Kota 

yang lainnya. Permasalahan yang akan muncul akibat ancaman pertumbuhan 

penduduk dan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin pesat tentunya adalah 

masalah bagaimana mengelola manajemen pariwisata di Kota Batu dengan bertolak 

ukur pada pembangunan berkelanjutan.  

Permasalahan pariwisata perkotaan tidak bisa diselesaikan melalui satu 

upaya penanggulnagan saja. Dengan melihat potensi kunjungan wisatawan yang 

setiap tahun meningkat, serta berkurangnya minat wisatawan terhadap kearifan 

lokal di Kota Batu dengan lebih memprioritaskan wisata buatan (urban tourism). 

1. Kondisi Pariwisata Di Kota Batu  

Pariwisata sebagai katalisator dalam pembangunan kontribusinya terhadap 

perekonomian di Kota Batu. Setelah adanya pengembangan di sektor pariwisata, 
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terlihat perubahan didaerah Kota Batu dan juga masyarakatnya. Pengembangan 

pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah mendapatkan respon positif dari 

masyarakat setempat dan pengusaha swasta, Selain itu pengembangan ini akan 

mengundang para investor untuk menanamkanmodal mereka di kawasan Kota 

Batu. Diawali dengan keberhasilan pembangunan wisata Jatim Park 1 pada 2001, 

maka pembangunan wisata buatan lainnya mulai digiatkan, seperti Museum Satwa 

Jatim Park 2), Eco Green dan Batu NightSpectaculer (BNS). Kontribusi tersebut 

akan berdampak sangat besar, terlebih kepada pemerintah daerah yang berperan 

sebagaipembuat keputusan dan kebijakan atas program-program pengembangan 

pariwisata kedepan. Pembangunan yang selektif  adalah prioritas utama guna 

menjaga kenyamanan dan meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi karena 

pengembangan pariwisata tersebut. 

Tabel 3.1 : Tabel Kondisi Pariwisata Di Kota BatuBerdasarkan data Dinas 

Pariwisata Kota Batu pada tahun 2016 hingga 2018. 

Tahun 
2016 2017 2018 

Asal Wisatawan 

Wisatawan Nusantara 3,920,681 4,769,616 6,506,189 

Wisatawan Mancanegara 16,715 20,653 18,111 

Total 3,937,396 4,790,269 6,524,300 

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Batu 

Berdasarkan data di atas, angka kunjungan jumlah wisatawan yang datang 

ke Kota Batu terus meningkat melebihi target yang di tetapkan Dinas Pariwisata 

Kota Batu. Pada Tahun 2017 Dinas Pariwisata targetkan kunjungan sebesar 4,1 juta 

dan terealisasi sebesar 4,7 juta wisatawan, Pada tahun 2018 perkiraan targetkan 5,2 
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juta terealisasi 6,5 juta wisatawan. Jumlah kunjungan tersebut berasal dari 722.967 

dari kunjungan di Hotel, kemudian kunjungan wisatawan ke Obyek Daya Tarik 

Wisata (ODTW) sebanyak 4.881.326. 

 Total kunjungan wisata sebanyak 6.524.300 wisatawan dengan rincian 

wisatawan nusantara sebanyak 5.587.907 dan wisatawan mancanegara sebanyak 

16.386. Tahun 2019 ini, ditargetkan kunjungan sebanyak 5,8 juta dan pada tahun 

2020 sebanyak 6,4 juta. Hal tersebut berdasarkan pada RPJMD tahun 2018-2022. 

Dengan peningkatan wisatawan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 ini, Dinas 

Pariwisata akan melakukan pengembangan wisata di pedesaan guna 

mengembangkan kearifan lokal  yaitu wisata di Desa Gunungsari, Desa Pandanrejo 

dan Desa Tulungrejo 

2. Kondisi Pertanian Kota Batu  

Pengembangan pertanian organik merupakan perwujudan nyata dari upaya 

pemerintah Kota Batu,  untuk menerapkan pembangunan pertanian berkelanjutan, 

karena sistem pertanian organik merupakan salah satu model dalam upaya 

melaksanakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Disisi lain upaya 

pembangunan tidak lepas dari perencanaan sebagai proses awal dari pelaksanaan 

pembangunan. Pada dasarnya pembangunan pertanian berkelanjutan (sustainable 

agriculture) merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat tani secara luas. Hal ini dilakukan melalui peningkatan 

produksi pertanian (kuantitas dan kualitas), dengan tetap memperhatikan 

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan pertanian dilakukan 

secara seimbang dan disesuaikan dengan daya dukung ekosistem sehingga 
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kontinuitas produksi dapat dipertahankan dalam jangka panjang, dengan menekan 

tingkat kerusakan lingkungan sekecil mungkin.  Produk hortikultura yang 

merupakan unggulan Kota Batu harus mampu bertahan sebagai ciri khas daerah, 

sehingga peningkatan daya saing melalui perbaikan kualitas dan kuantitas menjadi 

suatu keharusan. Kondisi ini memicu pemerintah Kota Batu melalui Dinas 

Pertanian dan Kehutanan untuk membuat strategi-strategi peningkatan hasil 

pertanian tanaman pangan. Strategi tersebut tertuang dalam renstra Dinas pertanian 

dan kehutanan Kota Batu tahun 2017 - 2022. Dengan adanya strategi tersebut, 

terbukti bahwa dapat meningkatkan hasil produksi tanaman pangan padi di Kota 

Batu pada tahun 2017 yang mencapai 8,65% atau sebesar 7.404,8 ton dibandingkan 

pada tahun 2016 yang  hanya 6.815,50 ton.  

Untuk mendukung program pengembangan menuju pertanian organik 

secara nasional serta sebagai upaya pemecahan masalah terkait isu-isu strategis 

yang berkembang seperti degradasi kualitas tanah pada lahan pertanian di Kota 

Batu, maka kebijakan pembangunan pertanian baik tanaman pangan maupun 

hortikultura di Kota Batu diarahkan menuju pada penerapan sistem pertanian 

organik (go organic). Peningkatan hasil pertanian tanaman pangan mutlak 

diperlukan sebagai pemenuhan kebutuhan akan pangan penduduk.  

B. Gambaran Umum Kota Batu 

Kota Batu ialah sebuah Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. 

Sebelumnya, Kota Batu menjadi bagian dari Kabupaten Malang yang menjadi Kota 

administratif pada tahun 1993.  Setelah itu, secara bersamaan dengan 

berlangsungnya kebijakan otonomi daerah di Indonesia pada tanggl 17 Oktober 

2001, Kota Batu secara resmi menjadi Kota yang otonom dan terpisah dari 
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Kabupaten Malang. Kota Batu terkenal dengan sebutan Kota wisata, berbagai 

ragam potensi dan daya tarik wisata yang ditawarkan Kota Batu. 

Secara astronomis Kota Batu terletak pada posisi antara 7044’ - 8026’ LS 

(Lintang Selatan) dan 122017’ – 122057’ BT (Bujur Timur). Kota Batu memiliki 

batasan wiayah sebagai berikut : sebelah Utara terdapat Kecamatan Progen 

Kabupaten Mojokerto, sebelah Selatan terdapat Kecamatan Dau dan Kecamatan 

Wagir Kabupaten Malang, sebelah Timur terdapat Kecamatan KarangPloso dan 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan sebelah Barat terdapat Kecamatan Pujon 

Kabupaten Malang. 

Kota Batu memiliki potensi pariwisata dan pertanian yang didukung oleh 

kondisi topografi pegunungan dan perbukitan. Beberapa gunung yang dikenal 

secara nasional ialah Gunung Panderman (2010 meter), Gunung Welirang (3156 

meter), Gunung Arjuno (3339 meter) dan lain-lain. Dengan kondisi topografi 

pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah 

yang dingin. Temperatur rata-rata Kota Batu adalah 21,5oC, dengan temperatur 

tertinggi 27,2oC dan terendah 14,9oC. Dengan kondisi seperti ini, Kota Batu 

memiliki potensi yang tercerminkan dari kekayaan produksi pertanian, buah-

buahan dan sayuran serta panorama pegunungan dan perbukitan. Sehingga Kota 

Batu dijuluki sebagai the real tourism city of Indonesia oleh Bappenas. 

1. Letak Geografis dan Administrasi 

Ditinjau dari letak astronomi, wilayah Kota Batu berdasarkan Permendagri 

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu 

Provinsi Jawa Timur terletak diantara 112° 35'22.31152’’ Bujur Timur (BT) dan 

7°45'51.61362‘' Lintang Selatan (LS). Secara Geostrategis, Kota Batu memiliki 
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posisi yang cukup strategis bagi pengembangan potensi daerah. Kota Batu berada 

di wilayah Provinsi Jawa Timur, terletak sekitar 101 km di sebelah timur Kota 

Surabaya, dan sekitar 15 km di sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang-

Kediri atau Malang-Jombang. Wilayah administratif Kota Batu dikelilingi oleh 

Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. 

Kota Batu mempunyai peran yang sangat penting untuk menggerakan roda 

perekonomian, khususnya dalam skala wilayah Malang Raya, dan umumnya dalam 

skala wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu sebagai sentra pariwisata Jawa Timur. 

Untuk melihat Kota Batu dengan lebih jelas akan tergambar pada peta dibawah ini: 

 

Gambar 3.2 Peta Kota Batu 

Sumber: Dinas Pertanian Kota Batu 
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  Secara Kewilayahan Kota Batu berbatasan langsung dengan Kabupaten 

Malang, sementara itu Kota Batu ini berada di tengah-tengah kabupaten Malang. 

Adapun batas wilayah administrasi Kota Batu sebagai berikut, a) sebelah Utara : 

Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, dan Kecamatan Prigen Kabupaten 

Pasuruan. b) Sebelah Selatan: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang. c) Sebelah Barat: Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. d) Sebelah Timur: 

Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

Tabel 3.2 Pembagian Wilayah Kecamatan di Kota Batu 

 Kecamatan  

Kecamatan 

Batu 

Kecamatan Junrejo Kecamatan 

Bumiaji 

Oro-oro ombo Tlekung Pandanrejo 

Temas Junrejo Bumiaji 

Sisir Mojorejo Bulukerto 

Ngaglik Torongrejo Gunungsari 

Pesangrahan Beji Punten 

Songgokerto Pendem  

Sumberbejo Dadaprejo  

Sidomulyo   

      Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu 

 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa secara dministratif Kota Batu 

terdiri dari 3 Kecamatan dan dibagi menjadi 5 Kelurahan dengan luas wilayah 

sebesar 199,09 𝐾𝑚2 adapun pembagian administratif kota Batu terdiri dari a) 
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Kecamatan Batu dengan luas 45,46 𝐾𝑚2, terbagi menjadi 4 kelurahan serta terdiri 

dari 4 Desa, 96 RW dan 453 RT. b) Kecamatan Junrejo dengan luas 25, 65 𝐾𝑚2, 

terbagi menjadi  6 Desa, 59 RW dan 240 RT. c) Kecamatan Bumiaji dengan luas 

127, 09 𝐾𝑚2, terbagi menjadi 9 Desa, 82 RW dan 429 RT. 

2.  Kondisi Demografi 

Pertumbuhan dari penduduk dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan 

populasi serta mampu dihitung sebagai adanya perubahan baik meningkat ataupun 

menurunnya jumlah dari individu dalam populasi sesuai dengan “per waktu unit” 

untuk pengukuran. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti dari Badan 

Pusat Statistik Kota B atu, bahwa jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada 

tahun 2017 yaitu : 

Tabel 3.3 : Tabel demografi Kota Batu 

NO NAMA KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 

1. Batu 47.444 47.522 94.966 

2. Bumiaji 29.406 29.008 58.414 

3. Junrejo 25.735 24.882 50.617 

TOTAL 102.585 101.412 203.997 

Sumber : RPJMD Kota Batu 

Sedangkan, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Batu jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Batu pada Januari 

tahun 2019 sebagai berikut28 

 
28 Sebaran Penduduk , Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Batu Bulan Januari Tahun 

2019, https://dispendukcapil.BatuKota.go.id/sebaran-penduduk.html (diakses pada 31 Januari 

2019, pukul 15.40 WIB). 

https://dispendukcapil.batukota.go.id/sebaran-penduduk.html
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Tabel 3.4 : Tabel demografi Kota Batu 

Sumber : Dispendukcapil.BatuKota.go.id 

Laju pertumbuhan di Kota Batu terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu 

alami berupa aspek fertilitas atau kelahiran, moralitas atau kematian serta faktor 

perpindahan penduduk baik yang keluar maupun yang masuk. Dapat dilihat 

terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang ada di Kota Batu pada tahun 2017 

ke tahun 2019. Selisih antara jumlah penduduk menurut jenis kelaminpun terlihat 

hampir seimbang antara jumlah penduduk laki-laki dan juga perempuan. 

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Batu tentunya akan menajdi tantangan bagi 

Pemerintah Kota Batu. 

3. Visi Misi Kepala Daerah Kota Batu  

Pemerintah Kota Batu dalam merencanakan sebuah pembangunan salah 

satunya dalam melakukan tata kota perkotaan terkait daya dukung dalam 

pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan juga melihat berdasarkan 

Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih pada saat ini. Mengingat Visi Misi 

kepala daerah adalah sebagai modal politik melakukan kampanye kepada 

masyarakat dan dilakukan sebagai jaminan sehingga dalam pelaksanaan 

pembangunan harus berdasarkan Visi Misi kepala daerah, sehingga apa yang 

menjadi janji dari politik pada saat melakukan kampanye akan dapat terealisasikan.  

NO NAMA KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL 

1. Batu 48.924 48.356 97.280 

2. Bumiaji 31.256 30.624 61.880 

3. Junrejo 26.713 26.442 53.155 

TOTAL 106.893 105.422 212.315 
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Visi  

Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata 

Internasional Yang Berkarakter, Berdaya Saing Dan Sejahtera. 

Misi 

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan 

Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal. 

2. Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya 

Manusia. 

3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri 

Berbasis Agrowisata. 

4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang 

Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan. 

Pembangunan di Kota Batu dalam pelaksanaanya sangat dipengaruhi oleh 

Visi Misi Kepala Daerah dan kebutuhan akan solusi permasalahan isu strategis 

daerah tersebut. Melihat pedoman dasar bagi pembangunan daerah Kota Batu 

kedepan bisa dilihat dari aspek input pembangunan yakni Visi Misi, berdasrkan 

Visi Misi Walikota Batu secara substansi memilki prioritas dalam mengembangkan 

pembangunan pariwisata yang mengedepankan potensi alam, pertanian dan 

pemberdayaan masyarakat berbasis agrowisata.  

C. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Batu 

Diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta  

Perda No. 1 tahun 1996 yang berisikan tentang rancangan induk pengembangan 

pariwisata menjadi landasan pemerintah daerah Kota Batu dalam mengembangkan 

obyek wisata di daerahnya. Pariwisata dikembangkan bersama oleh pemerintah dan 
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rakyat sehingga diharapkan menjadi sektor andalan yang mampu mendorong 

ekonomi daerah dan menambah pendapatan daerah. Dinas Pariwisata Kota Batu 

dituntut untuk bisa lebih efektif dalam memasarkan potensi  –  potensi wisata Kota 

Batu sebagai aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan 

mempertahankan citra Kota Batu sebagai Kota pariwisata. 

Dinas Pariwisata Kota Batu adalah lembaga teknis daerah yang terbentuk 

berdasarkan  Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu, tertuang pada Peraturan WaliKota Batu No. 73 

Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota 

Batu. 

1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Dasar hukum pembentukan Dinas Pariwisata Kota Batu adalah Peraturan 

Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah. Adapun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota 

Batu, tertuang pada Peraturan WaliKota Batu No. 73 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Batu. 

Struktur organisasi Dinas Pariwisata yang ditetapkan dalam peraturan 

daerah tersebut tersusun atas : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretariat, membawahi : 

a. Sub Bagian Program dan Pelaporan 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
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3. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, membawahi : 

a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata 

b. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata 

4. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, membawahi : 

a. Seksi Informasi dan Analisa Pasar 

b. Seksi Promosi dan Kerja Sama 

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, membawahi  

a. Seksi Bimbingan dan Pelatihan 

b. Seksi Peran Serta Masyarakat 

6. Bidang Kebudayaan, membawahi : 

a. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan 

b. Seksi Nilai-Nilai Tradisional 

c. Seksi Kesenian 

7. UPTD; dan 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. Masingmasing Bidang dipimpimpin oleh Kepala 

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Masingmasing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Masing-masing Seksi dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

Hubungan tata kerja antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara 

administratif dilakukan melalui Sekretaris. 

 



 

51 
 

 

pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan; 

penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang 

pariwisata dan kebudayaan; dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh WaliKota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Sumber : Renstra Dinas Pariwisata Kota Batu 

 

 

Gambar 3.2 : Gambar Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Batu 

Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan 

sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 

perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 

b) pengelolaan administrasi kepegawaian; 

c) pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian; 

d) pengelolaan administrasi perlengkapan; 

e) pengelolaan urusan rumah tangga; 

f) pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi; 

g) pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data pariwisata dan kebudayaan; 
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h) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan; 

i) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; 

j) pengelolaan kearsipan dinas; 

k) pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; 

l) pengelolaan administrasi keuangan; 

m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya. 

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata 

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan produk pariwisata. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Produk 

Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a) perencanaan program bidang pengembangan produk pariwisata; 

b) perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan produk 

pariwisata; 

c) penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan produk 

pariwisata; 

d) pengendalian  data  informasi  pengembangan  produk 

pariwisata; 

e) pembinaan potensi usaha kepariwisataan; 

f) pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana 

pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta rekreasi 

dan hiburan umum; 
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g) pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan objek serta 

daya tarik wisata; 

h) pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana 

pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi 

dan hiburan umum; 

i) pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata; 

j) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang 

pengembangan produk pariwisata; 

k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata 

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran pariwisata. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Promosi dan Pemasaran 

Pariwisata menyelenggarakan fungsi: 

a) perencanaan program bidang promosi dan pemasaran pariwisata; 

b) perumusan rencana kerja dan anggaran bidang promosi dan pemasaran 

pariwisata; 

c) penyusunan standar operasional prosedur bidang promosi dan pemasaran 

pariwisata; 

d) pengendalian data informasi bidang promosi dan pemasaran pariwisata; 

e) perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata 

f) (RIPP) skala daerah; 

g) pembinaan pengembangan sistem informasi pariwisata; 
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h) pengkajian kerja sama internasional pengembangan destinasi wisata; 

i) pembinaan pameran/event kebudayaan dan pariwisata; 

j) pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata; 

k) perumusan branding 

l) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang promosi 

dan pemasaran pariwisata; dan 

m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas 

pokoknya. 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya 

manusia pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata menyelenggarakan fungsi: 

a) perencanaan program bidang pengembangan sumber daya manusia 

pariwisata; 

b) perumusan  rencana  kerja  dan  anggaran  bidang 

pengembangan sumber daya manusia pariwisata; 

c) penyusunan  standar  operasional  prosedur  bidang 

pengembangan sumber daya manusia pariwisata; 

d) pengendalian data informasi bidang pengembangan sumber daya manusia 

pariwisata; 

e) pembinaan  pengembangan  sumber  daya  manusia 

pariwisata; 

f) penyusunan standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata; 



 

55 
 

g) pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  dalam pengembangan 

usaha pariwisata; 

h) penyusunan teknis kerja sama dengan instasi terkait di bidang 

pengembangan sumber daya manusia pariwisata; 

i) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang 

pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan 

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

Bidang Kebudayaan 

Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan di bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud, Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi: 

a) perencanaan program bidang kebudayaan; 

b) perumusan rencana kerja dan  anggaran bidang kebudayaan; 

c) penyusunan standar operasional prosedur bidang kebudayaan; 

d) pengendalian data informasi bidang kebudayaan; 

e) penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan kebudayaan, 

kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah; 

f) penyusunan teknis kerja sama regional, nasional dan internasional di bidang 

kebudayaan, kepurbakalaan, nilai tradional, kesenian dan sejarah; 

g) pembinaan inventarisasi dan dokumentasi di bidang kebudayaan, 

kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah; 

h) pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang  Maha Esa dan 

lembaga adat; 
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i) pengendalian perawatan dan pengamanan aset/benda kesenian, Benda 

Cagar Budaya (BCB), dan situs warisan budaya; 

j) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang 

kebudayaan; dan 

k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan 

fungsinya. 

D. Gambaran Umum Bappelitbangda Kota Batu 

Bappelitbangda Kota Batu sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk   

mampu   berperan   sebagai   subjek   perencanaan   Kota   yang profesional, mampu 

menyusun perencanaan yang dapat   mengakomodasi perubahan   yang   terjadi   baik   

aspek   ekonomi, social budaya dan sumber daya  pemerintahan  serta  fisik  dan  

prasarana  secara  aktual, faktual  dan  kontekstual  sehingga  dapat  memberikan  

kontribusi  nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Kota Batu (welfare state).  

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas 

penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 

1) Meningkatnya  kualitas  perencanaan  pembangunan  daerah  melalui 

pendekatan  perencanaan  partisipatif  ditandai  dengan  peningkatan  

intensitas   keterlibatan   berbagai   unsur   pemangku   kepentingan 

(stakeholders),  pembangunan  antara  lain :  DPRD,  LSM,  Lembaga 

masyarakat    tingkat    kelurahan/kecamatan,    organisasi    profesi, 

perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam  

mekanisme  Musrenbang  yang  telah  agenda  tetap  tahunan Pemerintah 

Kota Batu;  

2) Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan 
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perencanaan pembangunan daerah; 

3) Meningkatnya    keterkaitan    dan    konsistensi    antara    dokumen 

peencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;  

4) Meningkatnya    kualitas    penelitian    dan    pengembangan    serta penyediaan  

data  dalam  rangka  mendukung  penyusunan  dokumen perencanaan; 

5) Meningkatnya  kepercayaan masyarakat  dan  pemangku  kepentingan lainnya 

terhadap mekanisme perencanaan dengan disosialisasikannnya  Sistem  

Informasi  Musrenbang. 

6) Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan  

pelaksanaan  pembangunan  sebagai  bahan  untuk  perencanaan selanjutnya. 

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan 

diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 : Gambar Struktur Organisasi Bappeda Kota Batu 

Sumber : Renja Bappeda Kota Batu 
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Kepala Bappeda 

Mempunyai tugas membantu WaliKota melaksanakan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan dan di bidang Penelitian 

dan Pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Bappeda memiliki 

fungsi  

a) perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;   

b) penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;   

c) penyelenggaraan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian, dan Pengembangan Daerah;   

d) penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;   

e) penyelenggaraan administrasi dinas di bidang Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian, dan Pengembangan Daerah;   

f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian, dan Pengembangan Daerah; dan   

g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh WaliKota terkait dengan tugas 

dan fungsinya.  

Sekretariat   

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan 

sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 

perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan.  Dalam melaksanakan 

tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :  
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a) pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;   

b) pengelolaan administrasi kepegawaian;   

c) pengembangan  kompetensi  dan  kapasitas kepegawaian;   

d) pengelolaan administrasi perlengkapan;   

e) pengelolaan urusan rumah tangga;   

f) pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;   

g) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan 

perundangundangan;   

h) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas Bidang;   

i) pengelolaan kearsipan Badan;   

j) pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;    

k) pengelolaan administrasi keuangan; dan   

l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya  

 Sekretariat membawahi tiga sub bagian yaitu :  

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:  

a) menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi;   

b) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan 

perundangundangan;   

c) melaksanakan penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;   

d) melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;   

e) melaksanakan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;   

f) melaksanakan peyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;   
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g) melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas 

kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan   

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya.   

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:  

a) melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai; 

b) melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;   

c) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan; dan   

d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya.  

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:  

a) melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat;    

b) melaksanakan penggandaan naskah dinas;   

c) mengelola kearsipan Badan;   

d) menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;   

e) melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi, dan 

dokumentasi;   

f) melakukan penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, 

pengadaan dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan;   

g) menyusun usulan penghapusan aset serta menyusun laporan 

pertanggungjawaban atas barang inventaris;   

h) mempersiapkan rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan 

pegawai sesuai formasi;   
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i) menyusun analisis jabatan pegawai;   

j) menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;   

k) menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, 

tenaga teknis dan fungsional;   

l) melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan 

pangkat, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, kesejahteraan, gaji 

berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin 

belajar;    

m) menyusun usulan pensiun;    

n) mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pegawai (bezzeting) 

berdasarkan beban kerja badan;   

o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

lingkup tugas dan fungsinya.  

Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan :  

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di 

bidang analisis, pengendalian dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :  

a) penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang;   

b) perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan 

ekonomi makro daerah;   

c) pengoordinasian dan sinkronisasi data dan informasi kerangka ekonomi 

makro daerah;   

d) pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;   
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e) pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;   

f) pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

RKPD, RPJPD, RPJMD, dan KUA PPAS;   

g) penyusunan  dokumen Perencanaan Pembangunan RKPD, RPJMD, RPJPD, 

KUA PPAS, dan Laporan Keterangan  

h) Pertanggungjawaban WaliKota/Wakil WaliKota; dan   

i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas 

fungsinya.   

j) Bidang Bidang Analisis, Pengendalian, dan Pelaporan Perencanaan 

Pembangunan membawahi tiga sub bidang yaitu :  

k) Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan Pembangunan 

mempunyai tugas sebagai berikut :   

l) menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;   

m) menyiapkan bahan dan data analisis dan perumusan perencanaan dan 

penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;   

n) menyiapkan bahan dan data analisis kerangka ekonomi makro daerah;   

o) menyiapkan bahan, data, dan teknis pelaksanaan musyawarah perencanaan 

pembangunan RKPD, RPJMD, RPJPD;   

p) mengolah bahan dan data penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

RKPD, RPJMD, RPJPD, dan KUA PPAS; dan   

q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas fungsinya.   

1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 
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Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 

mempunyai tugas sebagai berikut:  

a) menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;   

b) menyiapkan bahan, data, dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

capaian kinerja program pembangunan;   

c) menyiapkan bahan dan data evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja 

SKPD terhadap target capaian RPJMD dan  

d) RKPD;   

e) mengolah bahan dan data penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

RKPD perubahan dan KUA PPAS perubahan;   

f) mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program 

pembangunan daerah dengan instansi terkait;   

g) mengolah bahan dan data capaian kinerja  perencanaan pembangunan; dan   

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas fungsinya.  

2. Sub Bidang Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan 

Sub Bidang Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan, mempunyai 

tugas sebagai berikut:  

a) menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;   

b) mengumpulkan dan menganalisis data informasi untuk perencanaan 

pembangunan daerah;   

c) mengolah data dan informasi pembangunan melalui Sistem  

d) Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);   
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e) mengolah bahan dan data penyusunan laporan pertanggungjawaban 

WaliKota (LKPJ); dan   

f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas fungsinya.  

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan 

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan 

Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis 

Perencanaan  Pembangunan  Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial 

Budaya, dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :  

a) penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;   

b) pengendalian teknis pelaksanaan analisis dan kebijakan umum perencanaan 

pembangunan;   

c) penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan 

kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan perencanaan 

pembangunan;    

d) penyiapan bahan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan 

RKPD;   

e) perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis yang menjadi 

target pencapaian perencanaan pembangunan;   

f) pembinaan  dan  fasilitasi  teknis  penyusunan  perencanaan 

pembangunan;   

g) pengoordinasian  dan  sinkronisasi  program  dan 

 kegiatan pembangunan;   
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h) penelaahan dan penyelarasan usulan rencana program dan kegiatan 

pembangunan;   

i) pengawasan dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program 

pembangunan; dan   

j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

tugas fungsinya.  

Bidang Perencanaan Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan 

Pemerintahan 

Bidang Perencanaan Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, 

dan Pemerintahan membawahi tiga sub bidang yaitu :  

1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan 

Pemerintahan I mempunyai tugas sebagai berikut:   

a) menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;   

b) menyusun dan menganalisis data dan informasi pembangunan sebagai 

bahan perumusan kebijakan umum perencanaan;   

c) menyiapkan bahan dan data pelaksanaan musrenbang dan tindak lanjut 

RPJPD, RPJMD, dan RKPD;   

d) menyiapkan teknis pembinaan perencanaan program dan kegiatan; 

 

e) menyiapkan data dan informasi serta teknis koordinasi perencanaan 

program dan kegiatan pembangunan dengan  

f) perangkat daerah atau instansi terkait lainnya;   
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g) mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis rencana kegiatan yang 

mengindikasikan program strategis pencapaian target perencanaan 

pembangunan;   

h) menyiapkan bahan dan data serta teknis pelaksanaan supervisi dan 

konsultasi usulan program dan kegiatan pembangunan;   

i) menyiapkan bahan dan data serta teknis pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan   

j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas fungsinya.  

2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan 

Pemerintahan II mempunyai tugas sebagai berikut:  

a) menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;   

b) menyusun dan menganalisis data dan informasi pembangunan sebagai 

bahan perumusan kebijakan umum perencanaan;   

c) menyiapkan bahan dan data pelaksanaan musrenbang dan tindak lanjut 

RPJPD, RPJMD, dan RKPD;   

d) menyiapkan teknis pembinaan perencanaan program dan kegiatan;   

e) menyiapkan data dan informasi, serta teknis koordinasi perencanaan 

program dan kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah atau instansi 

terkait lainnya;   

f) mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis rencana kegiatan yang 

mengindikasikan program strategis pencapaian target perencanaan 

pembangunan;   



 

67 
 

g) menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan supervisi dan 

konsultasi usulan program dan kegiatan pembangunan;   

h) menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan   

i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas fungsinya.  

3. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan 

Pemerintahan III mempunyai tugas sebagai berikut:  

a) menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang;   

b) menyusun dan menganalisis data dan informasi pembangunan sebagai 

bahan perumusan kebijakan umum perencanaan;   

c) menyiapkan bahan dan data pelaksanaan musrenbang dan tindak lanjut 

RPJPD, RPJMD, dan RKPD;   

d) menyiapkan teknis pembinaan perencanaan program dan kegiatan;    

e) menyiapkan data dan informasi, serta teknis koordinasi perencanaan 

program dan kegiatan pembangunan dengan  

f) perangkat daerah atau instansi terkait lainnya;   

g) mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis rencana kegiatan yang 

mengindikasikan program strategis pencapaian target perencanaan 

pembangunan;   

h) menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan supervisi dan 

konsultasi usulan program dan kegiatan pembangunan;   

i) menyiapkan bahan dan data, serta teknis pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan; dan   
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j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas fungsinya.  

 Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan 

Kewilayahan :  

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di Bidang 

Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan  

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, 

SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :  

a) penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;   

b) pengendalian teknis pelaksanaan analisis dan kebijakan umum perencanaan 

pembangunan;   

c) penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan serta pengembangan 

kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan perencanaan 

pembangunan;    

d) penyiapan bahan musrenbang dan tindak lanjut RPJPD, RPJMD, dan 

RKPD;   

e) perumusan indikasi rencana program dan kegiatan strategis yang menjadi 

target pencapaian perencanaan pembangunan;   

f) pembinaan  dan  fasilitasi  teknis  penyusunan  perencanaan 

pembangunan;   

g) pengoordinasian  dan  sinkronisasi  program  dan 

 kegiatan pembangunan;   

h) penelaahan dan penyelarasan usulan rencana program dan kegiatan 

pembangunan;   
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i) pengawasan dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program 

pembangunan; dan   

j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

tugas fungsinya.  

Bidang Penelitian dan Pengembangan :  

a. Mempunyai tugas merumuskan, mengkaji,  dan melaksanakan kebijakan 

teknis di bidang penelitian dan pengembangan.  Dalam  melaksanakan 

 tugasnya, Bidang Penelitian dan  Pengembangan menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut: penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;    

b) penyusunan dan pelaksanaan kajian kebijakan nasional yang berdampak 

pada daerah;   

c) penyusunan dan pelaksanaan kajian dan analisis daerah mengenai isu-isu 

strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;   

d) pengoordinasian dan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan 

lembaga atau instansi terkait;   

e) penelitian, pengkajian, dan pengembangan perencanaan sumber daya alam 

dan pembangunan;   

f) penelitian, pengkajian, dan pengembangan perencanaan pembangunan 

perekonomian, kemasyarakatan, pemerintahan, infrastruktur, dan 

kewilayahan;   

g) penelitian, pengkajian, dan pengembangan informasi dan pemanfaatan 

teknologi;   

h) pengendalian dan evaluasi hasil penelitian, pengkajian, dan perencanaan 

pembangunan daerah 


