
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



VISI :

Desa Berdaya Kota Berjaya mewujudkan Kota Batu sebagai sentra
agrowisata internasional yang berkarakter, berdaya saing dan
sejahtera

Misi 4 : 

Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dan konektivitas 
daerah yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan yang 
berkeadilan dan berkelanjutan



Meningkatnya akses dan fasilitas 
masyarakat terhadap perumahan dan 

kawasan permukiman yang layak

INDIKATOR TUJUAN:
Indeks Kualitas Lingkungan Permukiman



Tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 

Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

&

Peraturan Walikota Batu Nomor 79 Tahun 2016 

Tentang

Kedudukan , Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Batu



 Fungsi :

➢ Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; 

➢ Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan

pertanahan; 

➢ Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; 

➢ Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang perumahan

rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; 

➢ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan

pertanahan; 

➢ Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang perumahan

rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan; dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah



Input Proses
Output / 

Outcome

➢ REGULASI
➢ DANA
➢ SDM

Peningkatan akses
perumahan dan

infrastruktur kota dan
penatagunaan tanah
dan sarana prasarana

pemakaman

Meningkatnya akses dan 
fasilitas masyarakat 
terhadap perumahan 

dan kawasan 
permukiman yang layak



PROSES

PROSES BISNIS MANAJEMEN

PROSES BISNIS INTI

PROSES BISNIS PENDUKUNG

TUJUAN

▪ Peraturan perundang undangan
▪ SDM
▪ Ketersediaan Sarana dan Prasarana
▪ Perencanaan
▪ Ketersediaan Anggaran

▪Pengeloaan Kinerja
▪Kepatuhan Internal
▪Pengelolaan Resiko

▪ Meningkatnya akses perumahan yang layak
▪ Meningkatnya infrastruktur kota dan kawasan 

permukiman yang layak 
▪ Meningkatnya penatagunaan tanah dan sarana 

prasarana pemakaman

•Walikota
•DPRD
•BPK

•Kementerian

•PEMPROV
•OPD

•Massyarakat

✓ Rumah Layak Huni
✓Jalan Lingkungan

✓Air Bersih
✓Sanitasi

✓ Infrastruktur Permukiman
✓Sarpras Pemakaman

Meningkatnya akses dan 
fasilitas masyarakat terhadap 

perumahan dan kawasan 
permukiman yang layak

STAKEHOLDERS

OUTPUT

OUTCOME



Menyelaraskan visi dan misi, sesuai dengan
RENSTRA. Dalam Pengelolaan Kinerja DPKPP selalu
berpedoman pada indikator indikator yang sudah
di tetapkan. Pengelolaan Kinerja juga menyentuh
aspek kepatuhan Internal dan Pengelolaan Resiko

PENGELOLAAN 
KINERJA

Memaksimalkan pencapaian tujuan dengan 
jalan merencanakan solusi sesuai dengan

permasalahan yang mungkin muncul

Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan
perundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP

KEPATUHAN 
INTERNAL

KEPATUHAN 
RESIKO

Tindak Lanjut
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Peraturan Perundang Undangan meliputi Tupoksi 

Organisasi

SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai)

Ketersediaan Sarana & Prasarana serta Teknologi

Informasi

Perencanaan yang Baik

Ketersediaan Anggaran yang Cukup



Inventarisasi database 
pemakaman
beretribusi

Pelayanan retribusi
makam dan pelayanan

chinbing makam
tionghoa glonggong

Pembayaran insentif
juru kunci makam se 

Kota Batu

Pembangunan/
penyediaan 
perumahan 

swadaya/formal

Pengelolaan
prasarana
sarana dan

utilitas
perumahan

formal

Meningkatnya
akses

perumahan
yang layak

Pengembangan, 
Pengelolaan

Perumahan dan
Permukiman

Pembangunan dan
penyediaan sarana
parasarana makam

Survei sarana dan
prasarana pemakaman

umum



Rehabilitasi Sedang / Berat 
Gedung Kantor / Rumah 

Dinas : (Renov kantor
kecamatan, Rehab  gedung
DPRD, Renov rumah dinas

Walikota dan wakil walikota)

Pembangunan gedung
kantor /rumah dinas

(Pembangunan Hanggar
pemadam kebakaran,)

Pembangunan Jalan, 
Drainase dan Plengsengan 
Lingkungan Permukiman ( 

perencanaan dan
pembangunan paving)

Pembangunan / 
Peningkatan Infrastruktur 

(Balai RW, Pasar Sayur, 
Museum Ham)

Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih

pedesaan

Penataan dan
pengendalian

bangunan

Pembangunan/Peningkat
an Infrastruktur

Meningkatnya 
infrastruktur 

kota dan 
kawasan 

permukiman 
yang layak

Pembangunan Jalan, 
drainase dan

plengsengan lingkungan
pemukiman

Penyediaan Prasarana 
dan Sarana Sanitasi

Peningkatan Operasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 

dan Sarana PAL

Pembangunan gedung
kantor /rumah dinas

Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor /rumah

dinas



Kajian penyusunan
standart PSU perumahan

formal

Pendataan prasarana dan
sarana kawasan

permukiman

Pengelolaan dan
penyediaan
sarana dan
prasarana

pemakaman

Penataan, 
Penguasaan, 
Pemilikan, 

Penggunaan dan 
Pemanfaatan  

Tanah

Meningkatnya 
penatagunaan 

tanah dan sarana 
prasarana 

pemakaman

Kajian pembangunan
Perumahan PNS
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Meningkatnya 
akses dan 
fasilitas 
masyarakat 
terhadap 
perumahan 
dan kawasan 
permukiman
yang layak
Indikator : 
Indeks
Kualitas
Pemukiman

Meningkatnya 
akses perumahan 
yang layak untuk 
masyarakat
Indikator :
Cakupan 
Ketersediaan 
Rumah Layak 
huni

1. Program Pengembangan, 
Pengelolaan Perumahan
dan Permukiman

Indikator :
• Cakupan Ketersediaan 

Rumah Layak Huni

Pembangunan/Penyediaan
perumahan swadaya/formal
Indikator :  Jumlah kajian dan data 

perumahan

235.099.000,-

Tujuan Sasaran 3 Program Kegiatan Anggaran
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Meningkatnya 
akses dan 
fasilitas 
masyarakat 
terhadap 
perumahan 
dan kawasan 
permukiman
yang layak
Indikator : 
Indeks 
Kualitas 
Pemukiman

Meningkatnya 
infrastruktur 
kota dan 
kawasan 
permukiman 
yang layak
Indikator :
• Persentase 
penduduk 
berakses air 
bersih
•Persentase 
rumah tinggal 
bersanitasi
•Persentase jalan 
lingkungan 
permukiman 
dalam kondisi baik
•Presentase 
bangunan gedung 
negara yang 
sesuai persyaratan 
teknis

1. Program Penataan dan 
pengendalian bangunan

Indikator :
• Persentase penduduk 

berakses air minum
• Persentase akses jalan 

lingkungan permukiman

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih 
Pedesaan
Indikator :  Jumlah bangunan tandon, jaringan 
transmisi dan meterisasi HIPAM

2.653.772.500,-

Pembangunan Jalan, drainase dan plengsengan 
lingkungan permukiman
Indikator :  Panjang jalan lingkungan yang
terbangun

1.265.293.234,78

Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi
Indikator :  Jumlah IPAL Komunal terbangun

2.125.715.000,-

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana 
dan Sarana PAL
Indikator :  Jumlah rumah/bangunan terlayani 
penyedotan

1.635.200.720,-

Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
Indikator : Jumlah bangunan pelayanan publik yang 

terbangun
15.735.112.095,-

Pembangunan Gedung Kantor/Rumah Dinas
Indikator :
Jumlah sarana prasarana gedung kantor terbangun

4.136.208.145,22

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor/Rumah 
Dinas
Indikator :
Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik

4.960.108.503,-

Tujuan Sasaran 3 Program Kegiatan Anggaran
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Tujuan Sasaran 3 Program Kegiatan Anggaran

Meningkatnya 
akses dan 
fasilitas 
masyarakat 
terhadap 
perumahan 
dan kawasan 
permukiman 
yang layak
Indikator : 
Cakupan 
Kawasan
permukiman
sehat

Meningkatnya 
penatagunaan 
tanah dan sarana 
prasarana 
pemakaman
Indikator :
• Persentase luas 

lahan 
bersertifikat

• Persentase 
tempat 
pemakaman 
dengan sarana 
prasarana yang 
layak

1. Program Penataan, 
Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan  Tanah

Indikator : 

Pengelolaan dan penyediaan sarana dan
prasarana pemakaman
Indikator :
Jumlah bidang tanah tersertifikasi

1.825.666.189,-

TOTAL ANGGARAN 5.243.661.431







Suplier Input Process Output Customer

Dinas Perumahan, 
Kawasan

Permukiman dan
pertanahan

▪SDM
▪Ketersediaan Sarana dan
Prasarana
▪Perencanaan
▪Ketersediaan Anggaran

▪Masyarakat
▪Perencanaan dan
Pembangunan paving

•Survey

•Input Data dan 

Proposal

•Penganggaran 

•Pembuatan SK

Persiapan

•Pengadaan 

Barang/Jasa

•Perencanaan 

•Pengawasan 

•Konstruksi 

Pelaksanaan
Kegiatan

•Evaluasi 

•Monitoring 

Evaluasi
Kegiatan

•Dokumen 

Kontrak

•Dokumen 

Perencanaan 

•Dokumen 

Pengawasan

•Dokumen  Fisik

Pelaporan
Kegiatan


