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2.1. TUJUAN PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu 20

dilaksanakan dalam rangka untuk merumuskan kembali RTRW Kota Batu berdasarkan kajian 

evaluatif terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disusun, sehingga RTRW Kota Batu 

yang baru dapat menjadi panduan pembangunan wilayah Kota Batu yang telah me

dinamika perkembangan wilayah, perubahan Undang

2007 tentang penataan ruang, perubahan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang W

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur serta paradigma baru penataan ruang wilayah 

Kota Batu. 

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Batu adalah:

“Mewujudkan ruang Kota Batu yang aman, nyaman, produktif dan 

berkelanjutan sebagai kota yang berbasis agropolitan dan kota pariwisata unggulan di 

Jawa Timur serta Kota Batu sebagai wilayah penopang hulu Sungai Brantas.

 

 

 

     II - 1 

BAB II  
Tujuan, Kebijakan dan 

 

PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu 2010 – 2030 

merumuskan kembali RTRW Kota Batu berdasarkan kajian 

evaluatif terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah disusun, sehingga RTRW Kota Batu 

yang baru dapat menjadi panduan pembangunan wilayah Kota Batu yang telah mengakomodasi 

dinamika perkembangan wilayah, perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 

2007 tentang penataan ruang, perubahan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) dan 

Propinsi Jawa Timur serta paradigma baru penataan ruang wilayah 

adalah: 

Mewujudkan ruang Kota Batu yang aman, nyaman, produktif dan 

kota yang berbasis agropolitan dan kota pariwisata unggulan di 

Jawa Timur serta Kota Batu sebagai wilayah penopang hulu Sungai Brantas. 
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2.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH  KOTA  

2.2.1 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA 

Kebijakan penetapan struktur ruang wilayah Kota Batu meliputi: 

1. Perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan agribisnis, pariwisata dan kegiatan kota 

lainnya secara optimal 

2. Peningkatan aksesbilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan 

keterkaitan antar pusat kegiatan dan system sirkulasi kota yang optimal 

3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong 

perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan permukiman kota. 
 

A. Strategi perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan agribisnis,  pariwisata dan 

kegiatan kota lainnya secara optimal,meliputi: 

a. Membagi wilayah kota menjadi tiga bagian wilayah kota,  masing-masing dilayani oleh 

pusat-pusat pelayanan dan menetapkan peran, fungsi dan struktur kegiatan utama secara 

spesifik; 

b. Membentuk pusat kegiatan kawasan agropolitan, pusat kegiatan kawasan pariwisata, pusat 

perdagangan kota, dan pusat kegiatan pelayanan umum secara berhirarki; 

c. Menyediakan ruang untuk perdagangan di kawasan agropolitan dengan cara mengarahkan 

secara spesifik pusat perdagangan hasil budidaya tanaman pertanian dan holtkultura 

d. Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung kegiatan pariwisata dan 

mudah dijangkau 

e. Mengembangkan kegiatan perkantoran yang mudah terjangkau dan nyaman 

 

B. Strategi peningkatan aksesbilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi 

dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan system sirkulasi kota yang optimal Menentukan 

hierarki pusat kegiatan pelayanan skala regional dan local meliputi pusat kegiatan pelayanan 

dan komersial dan pusat kegiatan wisata meliputi : 

a. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar bagian 

wilayah kota dan memudahkan pergerakan serta distribusi hasil produksi kawasan 

agropolitan 

b. Menyempurnakan dan meningkatkan tingkat pelayanan jaringan transportasi yang 

mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota dan pusat 

kegiatan di kawasan agropolitan  

c.  Mengembangkan jalan lingkar utara dan lingkar selatan selatan kota  

d. Mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, 

halte, yang berfungsi sekaligus sebagai terminal pergerakan rute wisata 

e. Mengembangkan terminal barang secara tepat dan bersinergi dengan pusat kegiatan 

agribisnis; 

f. Meningkatkan pelayanan rute angkutan umum dan transportasi wisata . 

g. Mengembangkan rute angkutan massal perkotaan yang terkait dengan angkutan massl 

perkotaan metropolitan malang raya khususnya yang melayani angkutan dari dan ke Kota 

Batu - Kota Malang – perkotaan Kepanjen/Turen  

C. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat 

mendorong perkembangan kegiatan dan terwujudnya lingkungan permukiman kota yang 

nyaman dan aman meliputi: 

a. Mendistribusikan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di setiap pusat kegiatan sesuai 

fungsi kawasan dan hirarki pelayanan 

b. Mengembangkan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan 

dan sumber daya air; 

c. Mengembangkan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota 

d. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, 

pengelolaan lalu lintas 

e. Menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan 

f. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada wilayah yang memiliki 

potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru;dan 

g. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan 

energi; 

h. Meningkatakan pemerataan pelayanan air minum di wilayah kota; 

i. Mengembangkan parasana pengolahan air bersih untuk dapat dikonsumsi secara langsung 

(langsung diminum) dari jaringan (kran); 

j. Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan 

cara pengolahan setempat per-wilayah melalui teknik-teknik yang berwawasan lingkungan; 

k. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah; 

l. Menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi  

m. Mengembangkan jalur pejalan kaki dengan dilengkapi jalur berjalan bagi penyandang 

cacat; 

n. Mengembangkan jalur evakuasi bencana sebagai bagian upaya mitigasi bencana di Kota 

Batu; dan 

o. Menyediakan lapangan terbuka untuk zona penyangga dan tempat evakuasi  
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2.2.2 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN POLA RUANG WILAYAH KOTA  

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Kota Batu meliputi: 

a. Pelestarian kawasan lindung untuk memperkuat peran Kota Batu sebagai penopang hulu Sungai 

Brantas dan keberlanjutan lingkungan Kota Batu sebagai wilayah pegunungan yang asri, aman 

dan nyaman 

b. Pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan 

c. Pengembangan kawasan permukiman yang berwasan lingkungan dan mitigasi bencana 

d. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara 

 

A. Strategi Pelestarian kawasan lindung untuk memperkuat peran Kota Batu sebagai penopang 

hulu Sungai Brantas dan keberlanjutan lingkungan Kota Batu sebagai wilayah pegunungan 

yang asri, aman dan nyaman meliputi : 

a. Kerjasama daerah sekitar Kota Batu dan DAS Brantas untuk penyelamatan ekosistem 

sesuai degan peraturan perundang-undangan berlaku; 

b. Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;  

c. Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat mengganggu 

kualitas air, kondisi fisik dan mengurangi kuantitas debit air; 

d. Membatasi kegiatan di kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai hanya untuk 

kepentingan pariwisata yang tidak merubah fungsi lindung; 

e. Mengelola kawasan lindung secara terpadu; 

f. Melakaukan konservasi tanah dan air pada kawasan lindung; 

g. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang 

berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah 

serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi 

h. Mengelola sumberdaya hutan yang ada secara lebih baik melalui kegiatan penanaman 

kembali hutan yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan liar. 

i. Menyelamatkan keutuhan potensi keanekaragaman hayati, baik potensi fisik wilayahnya 

(habitatnya), potensi sumberdaya kehidupan serta keanekaragaman sumber genetikanya 

j. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau hingga 30 % dari luas wilayah 

Kota dalam mengendalikan dan memelihara kualitas lingkungan 

 

B. Strategi Pengendalian kegiatan budidaya yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan 

kualitas lingkungan dan mitigasi bencana kota meliputi : 

a. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan 

perkembangan antar wilayah 

b. Mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan 

hutan indung; 

c. Mengendalikan pemanfaatan hutan produksi dengan memperhatikan pada  luas kawasan, 

potensi hasil hutan; dan kesesuaian ekosistem; 

d. Mengembangkan wilayah-wilayah tanaman holtikultura sesuai dengan potensi/kesesuaian 

lahannya secara optimal;  dan 

e. Mengendalikan perluasan pertanian pada kawasan rawan bencana dan kawasan yang 

seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan 

f. Mengendalikan kegiatan industri yang bukan agroindustri  

 

C. Strategi Pengembangan kawasan permukiman yang berwasan lingkungan dan sesuai dengan 

daya dukung lingkungan meliputi : 

a. Menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat kegiatan secara merata untuk 

mencegah kawasan permukiman padat;  

b. Pembangunan perkotaan harus didasarkan pada DDL/DTL; 
c. Melarang untuk membangun di kawasan yang memiliki potensi terjadi rawan bencana 

longsor dan bencana alam;  

d. Mengintensifikasi dan ekstensifikasi ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau 

melalui kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau 

e. Menata ruang untuk kegiatan perdagangan, perumahan, pertanian, dan pengembangan 

obyek wisata yang saling bersinergi 

f. Mengembangkan lingkungan permukiman dengan kepadatan rendah di wilayah yang 

ditetapkan sebagai kawasan agropolitan; 

g. Meremajakan dan merehabilitasi lingkungan perumahan yang menurun kualitasnya, 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan; 

 

D. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi: 

a. Menetapkan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; 

b. Mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis sebagai 

zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan budi daya terbangun. 

c. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanaan/TNI 

 

Lebih lanjut arah kebijakan penataan di setiap kawasan dijelaskan sebagai berikut dalam 

tabel 2.1dan tabel 2.2. 
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Tabel 2.1  
Kebijakan dan Strategi pengembangan kawasan lindung  

dalam pola pemanfaatan ruang 
 

NO 
 

JENIS KAWASAN 
 

ARAH KEBIJAKAN 
PENATAANRUANG STRATEGI PENATAAN RUANG 

1. Kawasan hutan lindung 
 

Pencegahan terjadinya erosi, 
bencana banjir sedimentasi dan 
menjaga fungsi hidrologi tanah 
untuk menjamin ketersediaan 
unsur hara tanah, air tanah dan 
air permukaan. 
 

 memanfaatkan kawasan hutan 
lindung berdasarkan Keppres 32/1990 
melalui pengukuhan dan penataan 
batas di lapangan untuk memudahkan 
pengendaliannya 
 mengendalikan kegiatan budidaya 

yang telah ada 
 mengendalikan fungsi hidrologi 

kawasan hutan yang telah mengalami 
kerusakan (rehabilitasi dan 
konservasi) 
 mengendalikan terhadap kegiatan 

yang diperbolehkan berlokasi di hutan 
lindung (antara lain penelitian, 
eksplorasi mineral dan air tanah, 
pencegahan bencana alam) agartidak 
mengganggu fungsi lindung. 
 

2. Kawasan yang memberi 
perlindungan kawasan 
bawahannya 
a. kawasan resapan air 

 
 

Pencegahan terjadinya erosi, 
bencana banjir sedimentasi dan 
menjaga fungsi hidrologi tanah 
untuk menjamin ketersediaan 
unsur hara tanah, air tanah dan 
air permukaan. 
 

 mengembalikan fungsi pada kawasan 
yang mengalami kerusakan, melalui 
penanganan secara teknis dan 
vegetatif; 
 Mempertahankankawasan yang telah 

ditetapkan sebagai kawasan resapan 
air; 
 Meningkatkanperan serta dari 

masyarakat sekitar kawasan; 
 Melestarikankawasan yang termasuk 

hulu DAS dengan pengembangan 
hutan atau perkebunan tananaman 
keras tegakan tinggi; serta 
 Meningkatkankesadaran akan 

lingkungan melalui pendidikan, 
pariwisata, penelitian dan kerjasama 
pengelolaan kawasan. 

3. Kawasan Perlindungan 
Setempat 
a. Sempadan Sungai 

b. Ruang Terbuka Hijau 

Kota  

 

Perlindungan terhadap  kualitas 
air sungai, kondisi fisik dasar 
sungai serta mengamankan 
aliran sungai dan menyediakan 
ruang terbuka hijau kota  

 membatasi kegiatan yang tidak 
berkaitan dengan perlindungan 
setempat; 
 kawasan perlindungan setempat 

sepanjang sungai dibatasi untuk 
kepentingan pariwisata dan 
mengupayakan sungai sebagai latar 
belakang kawasan fungsional 
 Mencegah dilakukannya kegiatan 

budidaya di sempadan mata air yang 
dapat mengganggu atau merusak 
kualitas air, kondisi fisik dan 
mengurangi kuantitas debit air; 
 Mengendalikan kegiatan yang telah 

ada sekitar mata air; 

NO 
 

JENIS KAWASAN 
 

ARAH KEBIJAKAN 
PENATAANRUANG STRATEGI PENATAAN RUANG 

 Melestarikan lingkungan daerah 
sumber mata air dan daerah 
tangkapan sumber mata air; dan 
 Memanafatkan sumber air untuk 

irigasi dilakukan dengan tetap 
memperhatikan keseimbangan 
pasokan air dan kebutuhan 
masyarakat setempat. 

 
4.  Kawasan Pelestarian Alam  

dan Cagar Budaya : 
a. Taman Hutan Raya 

b.  Cagar budaya Candi 

Supo 

c. Kawasan Taman 

Wisata Alam 

 

Pengembangan pendidikan, 
rekreasi dan pariwisata, serta 
peningkatan kualitas lingkungan 
kawasan pelestarian alam dan 
cagar budaya 

 kawasan ini hanya diperuntukkan bagi 
kegiatan yang berkaitan dengan 
pelestarian kawasan; 
 memelihara habitat dan ekosistem 

khusus yang ada dan sifatnya 
setempat; 
 meningkatan nilai dan fungsi kawasan 

dengan menjadikan kawasan sebagai 
tempat wisata, obyek penelitian, 
kegiatan pecinta alam; 
 Mengamankan benda cagar budaya 

dan sejarah dengan melindungi 
tempat serta ruang di sekitar 
bangunan bernilai sejarah, situs 
purbakala; 
 memberi intensif bagi yang 

melestarikan benda cagar budaya, 
dan memberikan disinsentif bagi yang 
melakukan perubahan; 
   pada bangunan bersejarah yang 

digunakan untuk berbagai kegiatan 
fungsional dilakukan pemeliharaan 
dan larangan perubahan tampilan 
bangunan; dan 
 pada kawasan hutan yang mengalami 

alih fungsi dilakukan pembatasan dan 
pengembalian fungsi lindung. 

5. Kawasan Rawan Bencana 
Alam (Rawan Tanah 
Lonsor/Erosi) 
 

Pencegahan terjadinya erosi dan 
kerusakan lingkungan daerah 
rawan bencana alam 
 

 Menghindari kawasan yang memiliki 
terjadi rawan bencana longsor dan 
bencana alam lainnya sebagai 
kawasan terbangun; 
 Mengembangkanperingatan dini dari 

kemungkinan adanya bencana alam 
longsor; 
 Menjaga vegetasi dan tekstur tanah 

pada tingkat kelerengan terjal dan 
sangat terjal yang berpotensi 
terjadinya erosi  

6. Optimalisasi ruang terbuka 
hijau dan ruang terbuka 
non hijau 

  Membentuk RTH yang disesuaikan 
dengan bentang alam berdasar aspek 
biogeografis dan struktur ruang kota 
serta estetika; 
 membentuk RTH yang mencerminkan 

karakter alam dan/atau budaya 
setempat yang bernilai ekologis, 
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NO 
 

JENIS KAWASAN 
 

ARAH KEBIJAKAN 
PENATAANRUANG STRATEGI PENATAAN RUANG 

historik, panorama yang khas dengan 
tingkat penerapan teknologi; 
 Luas ideal RTH kota minimal 30% dari 

luas kota; 
 Mengembangkanhutan kota sebagai 

RTH dengan persentase luas hutan 
kota paling sedikit 10% (sepuluh per 
seratus) dari wilayah perkotaan dan 
atau disesuaikan dengan kondisi 
setempat; 
 Melakukanintensifikasi dan 

ekstensifikasi ruang terbuka hijau dan 
ruang terbuka non hijau. 
 

Sumber: Hasil Rencana, 2010 

 

Tabel 2.2  
Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan sektoral dalam pola pemanfaatan 

ruang kawasan budidaya 
 

NO JENIS KAWASAN ARAH KEBIJAKAN 
PENATAAN RUANG STRATEGI PENATAAN  RUANG 

1. Kawasan Hutan Produksi  
b. Kawasan hutan 

produksi terbatas 
 
 
 
c. Hutan produksi 

konsersi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pemanfaatan hasil hutan secara 
terbatas yang eksploitasinya 
dilakukan dengan cara tebang 
pilih 
 
Pemanfatanpotensi hutan pada 
kawasan yang pemanfaatannya 
dapat dialihkan untuk kegiatan 
lain 

 
 pengusahaan hutan produksi 

melalui pemberian ijin dengan 
menerapkan pola tebang pilih; 
 Mengembangkanzona penyangga 

pada kawasan hutan produksi yang 
berbatasan dengan hutan indung; 
 Menentukanbatas hutan yang 

ditetapkan sebagai produksi; 
 Mengembangkanhutan produksi 

dengan memperhatikan pada  luas 
kawasan, potensi hasil hutan; dan 
kesesuaian ekosistem. 
 Melakukanpemantauan dan 

pengendalian kegiatan pengusahaan 
hutan serta perladangan ilegal 
 Memberikanarahan pemanfaatan 

ruang pada kawasan hutan produksi 
konservasi untuk kegiatan pertanian 
(Perkebunan dan tanaman pangan) 
sesuai dengan potensinya 
 melakukan penanaman dan 

penebangan secara bergilir; 
 melakukan kerjasama dengan 

masyarakat dalam mengelola hutan 
sebagai hutan kerakyatan; 
 kawasan hutan rakyat diberikan 

insentif untuk mendorong 
terpeliharanya hutan produksi;  
 reboisasi dan rehabilitasi lahan pada 

NO JENIS KAWASAN ARAH KEBIJAKAN 
PENATAAN RUANG STRATEGI PENATAAN  RUANG 

bekas terbangan; dan 
 menyelesaikanmasalah tumpang 

tindih dengan kegiatan budidaya 
lain (perkebunan, pertanian). 

2. Kawasan Pertanian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengembangan areal 
tanamanhortikulturadanpersawa
han dengan memanfaatkan 
potensi/kesesuaian lahan 
dengan dukungan prasarana 
pengairan/irigasi teknis dan 
setengah teknis. 
 
 
 
 

 Mengembankanprasarana pengairan 
 Melakukanekstensifikasi sawah bila 

perlu dapat memanfaatkan lahan 
kering bila debit air mencukupi 
 Mengendalikankegiatan lain agar 

tidak mengganggu lahan pertanian 
yagng subur 
 Menyelesaikanmasalah tumpang 

tindih dengan kegiatan budidaya 
lain 
 Melakukanperemajaan dan 

perluasan areal tanaman 
holtikultura 
 Melakukanpengembangan wilayah-

wilayah tanaman holtikultura sesuai 
dengan potensi/kesesuaian 
lahannya secara optimal 
 pengendalian perluasan tanaman 

holtikultura untuk memelihara 
kelestarian lingkungan 

3.  Kawasan Pariwisata Mengembangkan kawasan 
prioritas yang memiliki obyek 
wisata yang pengembangannya 
diharapkan akan berdampak 
positif bagi kawasan-kawasan 
lainnya 

 penataan ruang kawasan 
pariwisata; 
 pengembangan obyek andalan 

prioritas dan fasilitas pariwisata; 
 mengembangkan wisata alam, 

wisata budaya dan wisata minat 
khusus; 
 memperkenalkan, 

mendayagunakan, melestarikan dan 
meningkatkan mutu objek dan daya 
tarik wisata; 
 mengembangkan kegiatan 

agrotourism dan ekotourism; 
 mengembangkan kegiatan wisata 

modern kearah BWK I;  
 meningkatkan kegiatan jasa 

pariwisata, objek dan daya tarik 
wisata dan sarana pariwisata dalam 
mengmbangkan usaha pariwisata;  
 mengembangkaninfrastrukturkereta

gantungdalammenunjangkegiatanpa
riwisata 
 membentuk zona wisata dengan 

disertai pengembangan paket 
wisata; 
 meningkatkanpromosi wisata; dan 
 mengadakankegiatan festival wisata 

atau gelar seni budaya 
4. Kawasan Perindustrian  Pengolahan industri yang 

dilengkapi dengan prasarana, 
sarana dan fasilitas penunjang 

 Mengembangkanjenis industri 
menengah, sentra industri kecil dan 
homeindustri untuk 
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NO JENIS KAWASAN ARAH KEBIJAKAN 
PENATAAN RUANG STRATEGI PENATAAN  RUANG 

lainnya mengembangkan kegiatan 
agroindustri dan industri pariwisata; 
 mengalihfungsikan kawasan industri 

tidak berwawasan lingkungan ke 
kegiatan non-industri, terutama 
jasa; 
 mendorong industri berwawasan 

lingkungan; 
 mencegah pemusatan atau 

penguasaan industri oleh satu 
kelompok atau perorangan dalam 
bentuk monopoli yang merugikan 
masyarakat; 
 mengalokasikan sarana dan 

prasarana utama dan pendukung 
kawasan industri. 
 Mengembangkanpusat promosi dan 

pemasaran hasil industri kecil dan 
kerajinan;dan 
 meningkatkan kegiatan koperasi 

usaha mikro, kecil dan menengah 
serta menarik investasi 

5. Kawasan Perumahan 
a. Perumahan 

kepadatan sedang 
hingga tinggi 

 
 
 
 
 
b. Perumahan 

kepadatan rendah 
 

 
Pengembangan kawasan 
permukiman kota sebagai 
tempat pemusatan penduduk 
yang ditunjang oleh penyediaan 
prasarana dan sarana perkotaan 
yang memadahi sesuai dengan 
hirarki dan fungsinya. 
 
Pengembangan kawasan 
permukiman yang terkait dengan 
kegiatan budidaya pertanian 
yang tersebar sesuai dengan 
potensi pertanian 

 
 Mengembangkan permukiman 

perdesaan disesuaikan dengan 
karakter fisik, sosial-budaya dan 
ekonomi masyarakat perdesaan; 
 Melakukanpenataan lingkungan 

permukiman desa, dan penyediaan 
saran dan prasaran permukiman 
perdesaan; 
 Membatasi proporsi kawasan 

perumahan maksimum 70 % dari 
luas lahan kota; 
 Meremajakan dan merehabilitasi 

lingkungan perumahan yang 
menurun kualitasnya, dilengkpai 
dengan sarana dan prasarana 
lingkungannya; 
 melestarikan lingkungan perumahan 

lama yang mempunyai karakter 
khusus, antara lain yang termasuk 
kawasan lindung cagar budaya dari 
alih fungsi dan perubahan fisik 
bangunan; 
   pengembangan perumahan 

terjangkau; 
 menyelenggarakan pembangunan 

perumahan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan perumahan 
bagi masyarakat berpenghasilan 
menengah ke bawah; dan 
 mengembangkan perumahan 

sewa/villa dengan mendapatkan ijin 
dari pemerintah daerah yang 

NO JENIS KAWASAN ARAH KEBIJAKAN 
PENATAAN RUANG STRATEGI PENATAAN  RUANG 

memuat ketentuan mengenai  
besarnya harga sewa, batas waktu 
sewa-menyewa dan hak dan 
kewajiban penyewa dan pemilik 
rumah. 

6. Kawasan 
perdagangandanjasa 

Pengembangankawasan 
perdagangan yang diharapkan 
akan berdampak positif bagi 
peningkatan perekonomian 
wilayah dan kawasan-kawasan 
lainnya 
 

 Menata koridor pada kawasan 
perdagangan; 
 Mengembangkan ruang terbuka 

hijau pada kawasan perdagangan; 
 Merevitalisasi atau meremajakan 

pasar Batu yang tidak tertata 
dan/atau menurun kualitas menjadi 
pasar seni dan modern; 
 Mengembangkan pasar agropolitan 

ke arah BWK III; 
 Mengendalikan dan menertibkan 

kegiatan perdagangan yang 
mengganggu kenyamanan kota; 
 Mengarahkan pengembangan pusat 

perdagangan hasil budidaya 
taanaman pertanian holtkultura di 
BWK III; 
 Mengatur dan mengendalikan 

kegiatan perdagangan informal,  
membina kegiatan usaha 
perdagangan informal secara 
bertahap dapat berdagang tanpa 
memanfaatkan ruang terbuka 
publik; 
 Mewajibkan dan memberi insentif 

bagi sektor formal yang 
menyediakan ruang untuk kegiatan 
perdagangan informal; 
 Meminimumkan dampak negatif dari 

kegiatan-kegiatan komersial; dan 
 Mendorong perkembangan kegiatan 

jasa. 
8. perkantoran Pengembangan lokasi 

pemerintahan kota dalam 
mendukung pelayanan 
administrasi dan kebutuhan 
masyarakat 
 

 Mempertahankan kawasan 
pemerintahan pada lokasi yang 
telah berkembang; 
 Mengarahkan perkantoran 

pemerintahan Kota Batu secara 
terpusat. 
 

9. Pelayananumum Pengembanganlokasi pelayanan 
pendidikan dalam peningkatan 
SDM 
 

 Mempertahankan pengelompokan 
kegiatan pendidikan pada lokasi 
yang sudah tertata dan tidak 
menimbulkan dampak negatif; 
 Mengembangkan baru lokasi 

pendidikan tinggi di wilayah bwk ii; 
dan 
 Mengarahkan dan memberikan 

insentif bagi pengembangan 
kegiatan pendidikan tinggi di 
wilayah bwk ii; 
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 Mengenakan disinsentif dan/atau 
merelokasikan kegiatan pendidikan 
yang tidak mampu memenuhi 
kewajiban penyediaan prasarana, 
sarana, dan parkir, dan/atau tidak 
sesuai lagi lokasinya. 

  Mengembangkan lokasi 
kesehatan dalam pelayanan dan 
peningkatan SDM 
 

 mengembangkan fasilitas kesehatan 
ke arah Batu bagian Selatan; 
 menata, mengendalikan dan 

mewajibkan penyediaan sarana dan 
prasarana pendukung kegiatan 
pariwisata. 

10 ruang evakuasi bencana Penetapanlokasievakuasibencana 1. Menetapakanlokasisebagaitemp
atpengungsianapabilaterjadiben
cana 

2. Menyediakansaranadanprasaran
a yang 
mendukungsebagaitempatpeng
ungsianpadalokasi yang telah di 
tetapkansebagairuangevakuasib
encanaantara lain : 

 Tempat yang 
amandariancamanbencanada
nbinatangbuas 

 Cukupluasuntukmenampung
pengungsi (minimal 3.5 m2 
per orang) 
dankegiatanpertolongan 

 Jalurmudahdijangkau 
 Fasilitas air 

bersihdansaranalainnya 
 Kemudahankomunikasi 

 
Sumber: Hasil Rencana, 2010 

 

Kawasan agropolitan secara khusus akan dikembangkan di Kota Batu. Dalam rangka  

mewujudkan pengembangangan kawasan agropolitan di Kota Batu, strategi yang dilakukan 

meliputi : 

a. Pengembangan sistem agropolitan melalui pembentukan Satuan Kawasan Pengembangan 

Pertanian; 

b. Meningkatkan produktivitas perekonomian kawasan agropolitan dan produk-produk 

unggulan; 

c. Mengembangkan sumberdaya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif 

maupun keunggulan kompetitif; 

d. Mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan khususnya pertanian hortikultura 

dan perkebunan; 

e. Peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat dan menciptakan laju pertumbuhan 

ekonomi dalam bidang pertanian; 

f. Peningkatan produktiftas masyarakat di bidang industri dan teknologi pengolahan hasil 

pertanian 

 

Demikian pula, sektor informal di Kota Batu diberikan ruang secara tersendiri, sehingga dapat 

lebih tertata dan diakomodasi sebagai bagian dari kegiatan perekonomian kota. Strategi yang 

dilakukan untuk mewujudkan halter sebut adalah sebagai berikut : 

a. Memperhatikan karakteristik usaha informal di wilayah serta aspek-aspek yang terkait 

seperti ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; 

b. Mewajibkan dan memberi insentif bagi sektor formal yang menyediakan ruang untuk 

kegiatan perdagangan informal; 

 

2.2.3 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KOTA  

Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi: 

a. Penguatan keseimbangan ekologis pada kawasan strategis lingkungan hidup 

b. Peningkatan daya saing investasi dan kesempatan ekonomi pada kawasan strategis ekonomi 

 

A. Strategi Penguatan keseimbangan ekologis pada kawasan strategis lingkungan hidup meliputi 

a. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis 

lingkungan hidup yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya 

b. Menetapkan kawasan strategis untuk kepentingan pendidikan dan penelitian berbasis 

lingkungan hidup; dan 

c. Meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung 

d. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang 

yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis 

B. Strategi Peningkatan daya saing investasi dan kesempatan ekonomi kawasan strategis ekonomi 

meliputi: 

a. Mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan 

keandalan yang berlaku secara merata; 

b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan  

c. Pengembangan Kawasan Agropolitan dan kawasan pariwisata yang terpadu sebagai daya 

tarik dan obyek wisata; 
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d. Pengembangan ruang untuk sektor informal 

e. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan 

budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah 

f. Memberikan insentif dan stimulan untuk mempercepat perwujudan kawasan strategis 

berupa peningkatanpelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi 

 
 


