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Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat

kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. 

Rencana struktur ruang wilayah kota berfungsi : 

1. sebagai arahan pembentuk sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan 

layanan bagi wilayah kota; 

2. sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya 

yang menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota; dan

3. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahun untuk 20

(dua puluh) tahun. 

 
3.1. RENCANA PUSAT-PUSAT PELAYANAN DI DALAM 

Pusat-pusatpelayanan diwilayah kota merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi, dan 

administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional. 

Propinsi Jawa Timur, Kota Batu secara regional termasuk dalam PKN

Kota Batu, Perkotaan Lawang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Kepanjen, dan Perkotaan Turen)

Sebagaimana dimaksud dalam RTRWP Jawa Timur

termasuk dalam Perkotaan Malang Raya sebagai

perwilayaah adalah sebagai pusat perdagangan, jasa, agroindustri, pariwisata, pendidikan dan 

kesehatan. 
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Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayan kegiatan 

kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. 

pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan 

prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya 

pusat pelayanan kota; dan 

sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahun untuk 20 

DI DALAM WILAYAH KOTA 

pelayanan diwilayah kota merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi, dan 

administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional. Dalam pembagian orde perkotaan 

termasuk dalam PKNp Malang Raya (Kota Malang, 

Kota Batu, Perkotaan Lawang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Kepanjen, dan Perkotaan Turen). 

RTRWP Jawa Timur, Kota Batu merupakan perkotaan sedang 

sebagai Kota Metropolitan dengan rencana fungsi 

perdagangan, jasa, agroindustri, pariwisata, pendidikan dan 
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Rencana Struktur Ruang 

Kota 



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2010 - 2030 

 

Buku Rencana                   III - 2 

Rencana pengembangan infrastruktur di Kota Batu berdasarkan RTRWP Jawa timur meliputi : 

pengembangan jaringan jalan dari Batu ke Kota Malang dan Karangploso; pengembangan 

terminalbarang agribis; pengembangan air minum bersama dengan Batu dan Kabupaten Malang; 

penataan area sekitar Sumber  Brantas; dan pengembangan jalur tansportasi komuter. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 
Rencana Struktur Ruang Perkotaan di Provinsi Jawa Timur 

 

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur (penyesuaian substansi dokumen perda 2 tahun 2006 berdasar uu 26 tahun 2007) 

 

3.1.1. PUSAT - PUSAT KEGIATAN 

Kota Batu merupakan wilayah yang memiliki potensi kegiatan pertanian terutama pertanian 

tanaman pangan dan holtikultura. Sedangkan sektor kegiatan industri kecil dan menengah, 

pariwisata dan perdagangan merupakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan didorong lebih 

intensif.  

Pusat - pusat kegiatan memiliki kegiatan utama dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

perumahan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 

ekonomi. 

Pengembangan pusat kegiatan Kota Batu terdiri dari rencana pengembangan kegiatan sektor 

perdagangan dan jasa, rencana pengembangan sektor perkantoran, rencana pengembangan sektor 

perumahan, rencana pengembangan fasilitas pelayanan umum, rencana pengembangan sektor 

pariwisata dan rencana pengembangan sektor industri. 

Kota Batu 
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Dengan adanya rencana pusat-pusat kegiatan Kota Batu makadiarahkan pada wilayah yang 

memiliki topografi datar hingga landai dengan ketinggian 600 – 100 m dpl. Mengingat topografi Kota 

Batu yang kebanyakan merupakan dataran berbukit, maka pengembangan pusat kegiatan kota Batu 

diarahkan pada bagian selatan dari wilayah Kota Batu. Wilayah yang merupakan lokasi rencana 

pengembangan pusat - pusat kegiatan Kota Batu terdapat di : 

1. Kecamatan Batu meliputi Kelurahan Batu, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, Kelurahan 

Temas, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Songgokerto, Desa Pesanggrahan, Desa Sumberejo, 

Desa Sidomulyo, dan Desa Oro-oro ombo 

2. Kecamatan Junrejo meliputi Desa Beji, Desa Junrejo, Desa Pendem, Desa Mojorejo, dan Desa 

Dadaprejo.  

3. Kecamatan Bumiaji meliputi Desa Bumiaji, Desa Punten, Desa Giripurno, Desa Tlengkung dan 

Desa Tulungrejo 

Gambar 3.2 
Rencana Kawasan Pengembangan Kegiatan Perkotaandan Agropolitan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010 
 

Pengembangan pusat - pusat kegiatan perkotaan meliputi:  

 Pusat Kegiatan sektor perdagangan dan jasa 

 Pusat Kegiatan sektor perumahan 

 Pusat Kegiatan sektor perkantoran 

 Pusat Kegiatan sektor pariwisata 

 Pusat Kegiatan sektor industri  

 PusatSentra Produksi Pertanian dan Pengembangan Agropolitan; dan 

 Pusat Kegiatan fasilitas pelayanan umum 

 
A. Pusat Kegiatan Sektor Perdagangan dan Jasa 

Kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Batu bertumpu pada kawasan pusat kota di Jalan 

Diponegoro. Kegiatan sektor perdagangan dan jasayang dikembangkan di wilayah Kota Batu 

diantaranya terdiri atas: 

Rencana pengembangan fasilitas perdagangan skala regional yakni :  

 Perdagangan pusat perbelanjaan (mall/plaza/shopping center) di kawasan alun-alun Kota Batu 

Memusat di  kawasan alun-alun Kota Batu jalan Diponegoro. 

 Pasar Agribisnis di arahkan di Giripurno 

 Pasar seni kerajinan/tanaman hias/hewan memusat di Desa Dadaprejo, Desa Mojorejo dan 

Junrejo, Pasar burung diarahkan di Desa Beji, Pasar tanaman hias di arahkan di Desa 

Sidomulyo dan Desa Punten. 

 Pasar Wisata/Pasar seni memusat di Jalan Dewi sartika Kelurahan Temas dan di Jalan 

Songgoriti Desa Songgokerto 

Rencana pengembangan fasilitas perdagangan skala kota yakni :  

 Pertokoan/Ruko Memusat di jalan lokal primer di Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, dan 

Kelurahan Temas 

 Perdagangan modern (supermarket) Lokasinya bercampur dengan kegiatan pertokoan/ruko 

yang terdapat di pusat BWK 

 Komersial skala lokal merupakan jenis kegiatan perdagangan berupa ruko dan pertokoan serta 

pasar tradisional yang dikembangkan pada setiap pusat BWK, yakni terdapat di Desa Junrejo, 

Kelurahan Tulungrejo dan Desa Oro-oro Ombo, serta Desa Pandanrejo dan Desa Torongrejo. 

Rencana pengembangan fasilitas perdagangan skala lingkungan berupa :  

 Toko tersebar pada semua desa yang terdapat pada setiap BWK 

 Pasar lokal/tradisional di Desa Punten, Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, dan Desa Junrejo 

Kecamatan Junrejo. 

Pengembangan 
Agropolitan 

Pengembangan 
Pusat Kota 

Pertanian 
Hortikultura di 
Sumber Brantas 

Pertanian 
Tanaman Hias di 
Desa Punten 

Perkebunan apel 
di Desa 
Sumbergondo 

Pusat kota Batu 
merupakan 
pusat kegiatan 
perdagangan 

Kawasan 
pengembangan 
perkantoran di  
Desa Junrejo 

Pengembangan 
pelanan fasilitas 
kesehatan di 
Desa Tlengkung 
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 Berdasarkan jenis kegiatan sektor perdagangan dan jasa khususnya perdagangan yang 

dikembangkan di Kota Batu meliputi : 

 Pertokoan/Ruko 

 Toko 

 Pasar agribisnis 

 Pasar Tradisional 

 Pusat Perbelanjaan (pasar seni kerajinan/tanaman hias/hewan) 

 Perdagangan modern (supermarket/mall/plaza/shopping center) 

Sedangkan berdasarkan jenis kegiatan sektor komersial khususnya jasa umum yang 

dikembangkan di Kota Batu meliputi : 

 Penginapan (hotel/losmen/home stay/villa) 

 Lembaga Keuangan 

 Perbaikan kendaraan (bengkel) 

 SPBU 

 Sport Center 

 Travel, pengiriman barang dan pusat komunikasi 

 Penjualan makanan dan minimun (restoran) 

 Kegiatan perdagangan agribisnis dikembangkan untuk mendukung sistem kegiatan agropolitan di 

Kota Batu. Bagi kegiatan perdagangan yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan 

kecenderungan, yakni tanaman hias dan industri kerajinan di kembangkan bersinergi dengan 

pengembangan kegiatan wisata. Kegiatan perdagangan berupa pasar seni direncanakan 

dikembangkan di Pasar Batu, sedangkan perdagangan dan jasa di kawasan wisata yang 

dikembangkan menjadi wisata belanja terdapat di Desa Oro-oro Ombo dan Kelurahan Songgokerto  

Kecamatan Batu yang direncanakan dapat memberikan ciri khusus bagi Kota Batu dan berpotensi 

menjadi tujuan wisata.  

 Selain itu, untuk  eksistensi perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor 

utama kota Batu terutama pada jalan Kolektor Primer yakni Jalan Pattimura, Jalan Welirang, Jalan 

Diponegoro, Jalan Gajamada, Jalan Panglima Sudirman, dan Jalan Trunojoyo diarahkan hanya untuk 

kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak terlalu berpotensi sebagai bangkitan lalu lintas. Hal ini 

perlu dibatasi agar aktivitas tersebut pada akhirnya tidak akan menimbulkan permasalahan lalu 

lintas. 

 

 

 

 

Tabel 3.1  
Rencana Pengembangan Kegiatan Sektor Perdagangan dan jasa Di Kota Batu 

 

No. Fungsi 
Kegiatan Jenis Kegiatan Arah pengembangan Pusat pengembangan 

kegiatan 
Perdagangan 
1. Perdagangan 

skala regional 
Pasar Agribisnis Pusat distribusi hasil pertanian 

hortikultura dan tanaman 
perkebunan dan peternakan . 

Pasar agropolitan regional di 
arahkan di Giripurno  

Perdagangan 
modern 
(mall/plaza/shopping 
center) di kawasan 
alun-alun Kota Batu 

Merupakan perdagangan modern, 
menyediakan barang-barang 
grosir, di lengkapi fasilitas dan 
utilitas, memiliki lahan parkir, RTH 
yang cukup dan lahan untuk PKL 
 

Memusat di  kawasan alun-
alun Kota Batu jalan 
Diponegoro.  

Pusat Perbelanjaan 
(pasar seni 
kerajinan/tanaman 
hias/hewan) 

Menampung hasil produksi 
industri kerajinan, merupakan 
taman tanaman hias dan pasar 
hewan. Diarahkan sebagai lokasi 
kegiatan wisata 

Pasar kerajianan/Seni 
memusat di Pasar Batu 
Pasar hewan dan pasar 
burung diarahkan di Desa 
Beji 
Pasar dan tanaman hias di 
arahkan di Desa Sidomulyo 
dan Desa Punten 

2. Perdagangan 
skala kota 

Pertokoan/Ruko 
 

Perdagangan dipadukan dengan 
kegiatan distribusi dan koleksi lain 
dan membentuk kegiatan ekonomi 
terpadu. 

Memusat di jalan lokal primer 
di Kelurahan Ngaglik, 
Kelurahan Sisir, dan 
Kelurahan Temas 

Perdagangan 
modern 
(supermarket) 

Merupakan perdagangan yang 
mnyediakan kebutuhan sandang 
dan pangan 

Lokasinya bercampur dengan 
kegiatan pertokoan/ruko 

Pasar Wisata Merupakan pasar tradisonal yang 
mendukung kegiatan wisata, 
menyediakan hasil produksi 
pertanian dan industri  

Pasar seni memusat di Jalan 
Dewi sartika Kelurahan 
Temas dan di Jalan songoriti 
Desa Songgokerto 

3. Perdagangan 
skala 
lingkungan 

Toko 
 

Mendistribusikan kebutuhan 
konsumen untuk sehari-hari 

Pada semua pusat desa dan 
kelurahan 

Pasar Tradisional 
 

Perdagangan dan jasa yang 
memberikan ciri khusus bagi Kota 
Batu dan berpotensi menjadi 
tujuan wisata 

Pasar lokal di Desa Punten, 
Tulungrejo Kecamatan 
Bumiaji, dan Desa Junrejo 
Kecamatan Junrejo 

Jasa 
4. Jasa skala 

regional 
Sport Center dan 
lokasi pacuan kuda 
 

Menyediakan lokasi pemusatan 
kegiatan olahraga secara terpusat 
dan kegiatan pacuan kuda 

Arahan lokasi pemusatan 
sport senter terdapat di 
kelurahan Sisir yakni stadion 
olahraga, sport center di 
Kelurahan Temas, dan Desa 
Tulungrejo serta pacuan kuda 
di Desa Bumiaji 

Penginapan 
(hotel/losmen/home 
stay/villa) 

Pemusatan kegiatan penginapan 
yang mendukung pengembangan 
kegiatan wisata 

Kegiatan perhotelan 
diarahkan di jalan panglima 
Sudirman Kelurahan Ngaglik, 
dan Jalan Dieng, Jalan 
Selekta di Desa Sidomulyo, 
Punten hingga ke Tulungrejo 
Kegiatan penginapan losmen,  
home stay dan vila diarahkan 
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No. Fungsi 
Kegiatan Jenis Kegiatan Arah pengembangan Pusat pengembangan 

kegiatan 
di Desa Oro-oro Ombo, 
Kelurahan Temas, Desa 
Songgokerto dan Desa 
Sumberejo 

5. Jasa skala 
kota 

Lembaga Keuangan 
 

Lembaga keuangan berupa bank, 
koperasi perkreditan, dan 
lembaga asuransi yang terdapat di 
Kota Batu di arahkan mendukung 
kegiatan produktifitas penduduk 
Kota Batu 

Pemusatan lembaga 
keuangan berdekatan dengan 
lokasi perkantoran dan 
kegiatan usaha masyarakat, 
yakni terdapat di Kelurahan 
Sisir, Desa Giripurno, Desa 
Sidomulyo, Desa Tulungrejo, 
dan Desa Junrejo 

Travel, pengiriman 
barang dan pusat 
komunikasi 

Jasa travel dan pusat komunikasi 
diarahkan mendukung kegiatan 
produktifitas masyarakat dalam 
melakukan kegiatan perjalanan 
dan eksport import serta 
mendukung kegiatan wisata 
dalam mempromosikan wisata 
Kota Batu 

Pusat kegiatan jasa travel 
dan komunikasi diarahkan di 
pusat Kota kelurahan Sisir 
dan Ngaglik, pusat informasi 
wisata di arahkan di Jalan 
Dewi Sartika 

SPBU 
 

Dikembangkan pada setiap BWK 
sehingga suplay bahan bakar 
kendaraan bermotor dapat lebih 
mudah melayani tingkat 
kebutuhan masyarakat 

Membutuhkan penambahan 
pengembangan di Desa 
Junrejo, dan Desa Sidomulyo 

Perbaikan 
kendaraan (bengkel) 
 

Dikembangkan pada setiap jalan 
kolektor dan lokal 

Pada setiap jalur jalan utama 

Penjualan makanan 
dan minimun 
(restoran) 
 

Dikembangkan secara memusat 
dalam mendukung kegiatan 
wisata 

Pemusatan lokasi di Desa 
Dadaprejo dan Desa 
Mojorejo, Desa Songgokerto 
dan Desa Oro-oro Ombo, 
sebagai pintu masuk dan 
keluar Kota Batu dan 
merupakan lokasi wisata. 

Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010 
 
B. Pusat Kegiatan Sektor Perkantoran  

Kegiatan sektor perkantoran yang terdapat di Kota Batu memiliki pola menyebar di setiap 

wilayah di Kota Batu. Pembagian kegiatan perkantoran yang terdapat dan direcanakan di Kota Batu 

meliputi : 

 Perkantoran Pemerintahan 

Rencana pengembangan kegiatan sektor perkantoran pemerintahan di Kota Batu meliputi 

pengembangan kawasan perkantoran di Jalan Diponegoro Kelurahan Sisir, Jalan Panglima 

Sudirman Kelurahan Ngaglik, Jalan Kartika dan Sultan Agung di Kelurahan Sisir, Jalan Bukit 

Berbunga Desa Sidomulyo, Jalan Hasanudin Desa Junrejo, dan arahan pengembangan 

perkantoran di Jalan Panglima Sudirman dekat Kantor Walikota. 

Pemusatan perkantoran di kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Kota Batu terdapat 

di Jalan Raya Pendem Desa Pendem. Kawasan pertahanan dan keamanan yang ada yakni 

pusat pendidikan Arhanud. 

 Perkantoran Swasta 

Rencana pengembangan kegiatan sektor perkantoran swasta tersebar di wilayah Kota Batu 

meliputi Jalan Diponegoro Kelurahan Sisir,  dan Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Ngaglik. 

C. Pusat Kegiatan Sektor Perumahan 

Kegiatan pengembangan sektor perumahan yang terdapat di Kota Batu berdasarkan 

karakteristik dan fungsi pengembangan perumahan yang ada di Kota Batu. Pembagian kegiatan 

perumahan yang terdapat dan direncanakan di Kota Batu meliputi :  

 Perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi perumahan pusat kota  

Kawasan perumahan pusat kota merupakan kawasan perumahan perkotaan dengan pola 

kegiatan perekonomian yang dominan adalah sektor perdagangan modern, sektor pariwisata 

modern, serta tersedia pusat pelayanan pemerintahan dan fasilitas pelayanan umum skala 

kota. Perumahan kawasan pusat kota merupakan perumahan padat serta memiliki kelengkapan 

fasilitas dan utilitas.  

Kawasan perumahan pusat kota direncanakan meliputi Desa Pendem, Desa Dadaprejo, Desa 

Mojorejo, Desa Beji, Desa Junrejo, Desa Oro-oro Ombo, Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, 

Kelurahan Ngaglik, Desa Pesanggrahan dan Desa Songgokerto.   

 Perumahan dengan kepadatan sedang meliputi perumahan real estate dan perumahan wisata  

 Perumahan real estate 

Kawasan perumahan real estate merupakan kawasan perumahan yang dikembangkan oleh 

developer dalam memenuhi kebutuhan perumahan penduduk di wilayah Kota Batu. 

Pengembangan kawasan perumahan real estate di wilayah Kota Batu terdapat di Desa 

Sidomulyo, Desa Sumberejo, Desa Songgokerto, Desa Junrejo, Desa Oro-oro Ombo, Desa 

Dadaprejo, Desa Pandanrejo, dan Kelurahan Sisir. 

 Perumahan wisata 

Kawasan perumahan wisata, merupakan kawasan perumahan yang dikembangkan dalam 

mendukung kegiatan wisata yang juga menyediakan villa sebagai penginapan bagi para 

wisatawan. 

Kawasan perumahan wisata di wilayah Kota Batu terdapat di Desa Punten, Tulungrejo, dan 

Bumiaji untuk wisata living with people, dan di Desa Songgokerto, dan Desa Oro-oro Ombo 

untuk pemusatan penyediaan villa bagi para wisatawan. 

 Perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan agropolis  
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Kawasan perumahan agropolis merupakan kawasan perumahan perdesaan dengan pola 

kegiatan perekonomian yang dominan adalah sektor pertanian dan merupakan kawasan 

produksi pertanian. Kawasan perumahan agropolis pada kawasan perdesaan pertanian 

merupakan perumahan yang menyebar di sekitar daerah pertanian (farm village type). 

Pengembangan perumahan agropolis untuk mendukung kegiatan wisata living with peopledi 

kawasan agropolitan.Perumahan kawasan agropolis direncanakan mandiri. Kawasan 

perumahan agropolis direncanakan meliputi Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, Desa 

Sumbergondo, Desa Punten, Desa Gunungsari, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Sidomulyo, 

dan Desa Sumberejo Kecamatan Bumiaji. 

Maka kawasan perdesaan pertanian direncanakan memiliki pusat perumahan perdesaan 

dengan fungsi pusat pelayanan pemerintahan tingkat desa dan lingkungan, pengembangan 

perdagangan skala desa, pelayanan kesehatan yang setara dengan puskesmas pembantu.  

 

D. Pusat Kegiatan Sektor Pariwisata 

Kegiatan pariwisata diarahkan menjadi salah satu andalan kegiatan yang dapat menyumbang 

perkembangan perekonomian di Kota Batu. Jenis kegiatan wisata yang akan direncanakan untuk 

dikembangkan meliputi : 

 Pariwisata Buatan 

 Taman rekreasi Jatim Park, Selecta, taman rekreasi Songgoroti, dan taman rekreasi 

Tirta nirwana 

 miniatur world yang ada di Desa Oro-oro Ombo  

 Taman Rekreasi Selekta dan Pemandian Air Panas Songgoriti 

 Rencana pengembangan arena Pacuan Kuda di Kecamatan Bumiaji 

 Butterfly Habitat di Desa Beji 

 Taman Bunga di Desa Sidomulyo 

 Pariwisata Alam 

 Air Terjun Coban Rais 

 Ekotourism di Pemandian Air Panas Cangar dan Arboretrum di Desa Sumber Brantas 

 Agrotourism dengan kegiatan wisata yang direncanakan berupa festival petik apel dan 

hiking di kebun apel. Pengembangan kegiatan wisata ini direncanakan di Desa Punten, 

Desa Sumbergondo dan Desa Bumiaji Kecamatan Batu. Dan wisata agrotourism juga 

terdapat di Kusuma agro. 

 Festival Paralayang dan off road sirkuit di Gunung Banyak 

 Kegiatan hiking di Gunung Panderman 

 Kegiatan montainbikes  di Desa Bumiaji. 

 Living With People yaitu kegiatan wisata yang bertujuan mengamati pola kehidupan 

dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat di sektor pertanian buah apel dan tanaman 

hias. Kegiatan wisata living with people dapat di kembangkan di Desa Punten, 

Tulungrejo dan Sidomulyo. 

 Kegiatan wisata Green Ukir Land 

 Pariwisata Budaya 

 Memorial Resort yaitu kegiatan wisata yang bertujuan untuk mengenalkan dan 

mengenang wisata tempo dulu yang ada di Kota Batu  

 Festifal wisata budaya Sedekah Bumi, Tari Sembromo, Tari Jaranan, Campur Sari, dan 

Slametan Desa 

 Candi Supo Songgoriti 

 Patung Ganesha Torongrejo 

 Makam Ritual Belanda Kuno 

 Goa Jepang Tlekung 

 Goa Jepang cangar 

Selain itu, untuk pengembangan kegiatan sektor pariwisata juga direncanakan even-even 

wisata yaitu wisata yang direncanakan bertaraf internasional seperti kegiatan wisata paralayang di 

Gunung Banyak, rencana pengembangan mountain bike, serta kegiatan wisata festival road yang 

menampilkan daya tarik Kota Batu, dan kegiatan wisata rutin meliputi kegiatan petik apel. 

 

E. Pusat Kegiatan Sektor Industri  

Kegiatan industri yang diperbolehkan ada di Kota Batu merupakan industri yang kegiatannya 

tidak dapat menimbulkan polutan, sehingga dapat menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem 

yang ada di wilayah Kota Batu. 

Jenis kegiatan industri di Kota Batu meliputi : 

 Industri rumah tangga/kecil; dan 

 Industri ringan 

Untuk pengembangan industri yang lebih didorong kegiatannya di Kota Batu berupa 

agroindustri. Wilayah pusat agroindustri diarahkan di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji. Rencana 

Agroindustri meliputi : 

 Industri rumah tangga/kecil meliputi : 

 Industri pengolahan hasil perkebunan pada kawasan agropolitan meliputi Desa 

Tulungrejo, Desa Punten dan Desa Bumiaji 

 Industri Kerajinan kayu dan marmer yang dikembangkan di Desa Dadaprejo dan 

Mojorejo Kecamatan Junrejo 
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 Industri ringan 

 Industri pendukung produksi pertanian dan peternakan berupa hasil produksi apel dan 

susu sapi perah 

 pengembangan industri pengepakan sayur di Desa Pendem 

 

F. Pusat Kegiatan Fasilitas Pelayanan Umum 

Kegiatan fasilitas pelayanan yang terdapat di Kota Batu merupakan fasilitas pendukung 

kegiatan permukiman penduduk. Fasilitas pelayanan tersebar di seluruh wilayah Kota Batu dan 

terdapat pada setiap kelurahan dan desa. Fasilitas pelayanan yang ada di Kota Batu meliputi : 

a) Fasilitas Pelayanan Pendidikan 

Rencana pengembangan fasilitas pendidikan terdiri dari: 

 Pendidikan tinggi diarahkan di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo yakni pengembangan UIN II 

dan Desa Oro-oro Ombo dan di Desa Dadaprejo yakni pengembangan pendidikan  

 Rencana fasilitas pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas hingga tingkat pertama terdapat 

pada pusat BWK dan perkotaan kecamatan yakni Kelurahan Sisir dan Desa Oro-oro Ombo 

Kecamatan Batu, Desa Junrejo Kecamatan Junrejo, serta Desa Bumiaji dan Desa Tulungrejo 

Kecamatan Bumiaji. 

 Rencana pendidikan sekolah dasar terdapat ditiap Desa 

 Rencana yayasan panti anak-anak cacat dan pendidikan sekolah alkitab terdapat di Desa 

Junrejo Kecamatan Junrejo 

 Rencana pengembangan sekolah gratis dari tinggkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan 

tingkat atas terdapat di Desa Pandanrejo dan Bumiaji. 

b) Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Rencana pengembangan fasilitas kesehatan terdiri dari: 

 Rencana kawasan fasilitas pelayanan kesehatan internasional yang terdiri dari rumah sakit, 

farmasi, apotik, perawatan kulit, balai pengobatan, puskesmas, dan lain-lain terpusat di Desa 

Tlengkung Kecamatan Junrejo 

 Rencana fasilitas kesehatan yang terdiri dari rumah sakit umum dan balai pengobatan 

terdapat di Kecamatan Bumiaji yaitu di Desa Bumiaji 

 Rencana fasilitas kesehatan yang terdiri dari puskesmas dan puskesmas pembantu terdapat 

pada pusat BWK/perkotaan Kecamatan. 

c) Fasilitas rekreasi dan olahraga 

Rencana pengembangan fasilitas rekreasi dan ataupun olahraga terdiri dari: 

 Pelayanan skala kota terdiri dari alun-alun Kota Batu, ruang publik (plaza) yang dikembangkan 

di Jalan Kartika Kelurahan Sisir, taman pada setiap pusat BWK, stadion Brantas, Sport center 

di Kelurahan Temas, stadion olahraga gelora Arjuna dan gelanggang pacuan kuda di Desa 

Bumiaji, gelanggang remaja/gedung kesenian pada setiap BWK, bioskop dan teater yang 

terdapat di pusat Kota Batu. 

 Pelayanan skala lingkungan terdiri dari taman bermain lokal dan lingkungan, lapangan 

olahraga, dan gedung olahraga. 

d) Fasilitas pelayanan bina sosial 

Pengembangan fasilitas bina sosial di Kota Batu meliputi gedung pertemuan lingkungan dan 

kecamatan, balai pertemuan dan pameran, gedung serbaguna, lembaga sosial/organisasi 

masyarakat. Rencana pengembangan fasilitas pelayanan bina sosial di Kota Batu yaitu yayasan  

anak  cacat di Desa Beji Kecamatan Junrejo. 

e) Fasilitas pelayanan peribadatan 

Pengembangan fasilitas peribadatan yang terdapat di Kota Batu diarahkan menyebar pada setiap 

BWK. Adapun fasilitas peribadatan yang ada di kota Batu berupa masjid, langgar/musholla, 

Gereja, Wihara dan Pura yang cenderung menyebar di setiap kecamatan. Sebagian besar 

penduduk Kota Batu beragama Islam, hal ini bisa dilihat dari penyebaran jumlah fasilitas 

peribadatan yang mendominasi adalah masjid dan langgar/ musholla. 

f) Fasilitas Pelayanan Persampahan  

Arahan pemusatan kegiatan pelayanan persampahan yang dikembangkan di Kota Batu meliputi 

TPS, TPA, Pengolahan sampah/limbah, dan daur ulang. Rencana pemusatan pelayanan 

persampahan khususnya TPA terdapat di Desa Tlengkung dan Desa Giripurno, sedangkan pusat 

pelayanan pengolahan limbah terdapat di Tlengkung.  

g) Fasilitas pelayanan komunikasi 

Arahan pemusatan pelayanan komunikasi yang dikembangkan di Kota Batu meliputi pusat 

transisi/pemancar jaringan telekomunikasi. Arahan pengembangan terpusat pada Desa Oro-oro 

Ombo Kecamatan Batu. 

Tabel 3.2  
Rencana Pengembangan Fasilitas di Kota Batu 

No Kecamatan Wilayah Pengembangan Pengembangan Fasilitas 
1. Batu Kelurahan Songgokerto 

 
 Halte 
 Pasar seni 
 Puskesmas 
 Pendidikan SD hingga SMP 
 Taman lingkungan dan lapangan olahraga 

Desa Oro-oro Ombo  Halte 
 Pasar seni dan pertokoan 
 Perkantoran Pemerintahan  
 Perdagangan Modern 
 Puskesmas 
 Pendidikan SMP hingga perguruan tinggi 
 Taman rekreasi 
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No Kecamatan Wilayah Pengembangan Pengembangan Fasilitas 
 Pusata layanan informasi dan telekomunikasi 

Kelurahan Temas  Pertokoan/ruko 
 Pasar wisata 
 Sport center 
 Perkantoran swasta 
 Balai pengobatan, puskesmas 
 Pendidikan SD hingga SMP 
 Taman bermain/lingkungan 

Kelurahan Ngaglik  Pertokoan modern (mall,plaza) 
 Alun-alun kota 
 Perkantoran pemerintahan 
 Rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan 
 Pendidikan SD hingga SMU 

Kelurahan Sisir  Taman rekreasi (plasa) 
 Stadion olahraga 
 Pertokoan modern 
 Puskesmas dan balai pengobatan 
 Kantor pemerintahan 
 Pendidikan SD hingga SMU 

Desa Pesanggrahan 
 
 

 Makam pahlawan 
 Ruko 
 Puskemas  
 SD hingga SMP 
 Taman lingkungan, lapangan olahraga 

Desa Sidomulyo  Pasar bunga 
 Taman bunga 
 Ruko 
 Kantor pemerintahan 
 SD hingga SMP 
 Lapangan olahraga 
 puskesmas 

Desa Sumberejo 

 

 Toko 
 SD 
 Lapangan olahraga 
 Taman lingkungan 
 puskesmas 

2. Junrejo Desa Junrejo  Halte 
 Pasar tradisonal 
 pertokoan 
 Perkantoran Pemerintah 
 Puskesmas dan balai pengobatan 
 Pendidikan tinggi, sekolah alkitab dan yayasan 

panti asuhan 
 Pendidikan SD hingga SMA 
 Taman rekreasi 

Desa Tlekung  Balai Pelatihan dan pusat penelitian 
 Fasilitas Kesehatan International  
 Toko 
 Rest Area dan taman rekreasi 
 Pendidikan Internasional (pariwisata) 
 TPA 

Desa Mojorejo 
 

 Toko 
 Pusat perdagangan kerajinan dan oleh-oleh 

No Kecamatan Wilayah Pengembangan Pengembangan Fasilitas 
 SD hingga SMA 
 Lapangan olahraga 
 Taman lingkungan 
 puskesmas 

Desa Torongrejo 
 

 Ruko 
 SD 
 Lapangan olahraga 
 Taman lingkungan 
 puskesmas 

Desa Beji 
 

 Ruko 
 Taman burung 
 Pusat perdagangan kerajinan dan oleh-oleh 
 SD hingga SMP 
 Lapangan olahraga 
 Taman lingkungan 
 Puskesmas 
 Rest area 
 Yayasan anak-anak cacat dan panti asuhan 

Desa Pendem 
 

 Ruko 
 Perkantoran pertahanan keamanan 
 SD hingga SMA 
 Lapangan olahraga 
 Taman lingkungan 
 Puskesmas dan balai pengobatan 

Desa Dadaprejo  Ruko 
 Pusat perdagangan kerajinan dan oleh-oleh 
 SD  
 Lapangan olahraga 
 Taman lingkungan 
 Puskesmas 
 Pendidikan tinggi 

3 Kec. Bumiaji Desa Tulungrejo 
 

 Halte 
 Pasar tradisional 
 Toko 
 SD hingga SMU 
 Puskesmas dan balai pengobatan 
 Taman rekreasi 

Desa Bumiaji  Halte 
 Pasar Wisata 
 Puskesmas dan Rumah Sakit 
 Pendidikan Gratis SD s/d SMU 
 Lembaga Keuangan  
 Balai Penelitian  
 Taman rekreasi 
 Stadion olahraga 
 Gelanggang pacuan kuda 

Desa Pandanrejo 
 

 Toko 
 SD 
 Lapangan olahraga 
 Taman lingkungan 
 puskesmas 

Desa Bulukerto 
 

 Toko 
 SD 
 Lapangan olahraga 
 Taman lingkungan 
 puskesmas 
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No Kecamatan Wilayah Pengembangan Pengembangan Fasilitas 
Desa Gunungsari 
 

 Toko 
 SD 
 Lapangan olahraga 
 Taman lingkungan 
 puskesmas 

Desa Punten 
 

 Toko 
 Pasar tradisional 
 SD sampai SMP 
 Lapangan olahraga 
 Taman lingkungan 
 puskesmas 

Desa Sumbergondo 
 

 Toko 
 SD 
 Lapangan olahraga 
 Taman lingkungan 
 puskesmas 

Desa Giripurno 
 

 Terminal bus regional 
 Pasar regional/Agribis dan pasar hewan 
 Pertokoan 
 Pendidikan SD hingga SMP 
 Puskesmas dan balai pengobatan 
 Taman lingkungan 

Desa Sumberbrantas  Toko 
 SD 
 Lapangan olahraga 
 Taman lingkungan 
 Puskesmas 
 TPA 

Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010 
 
G. Pusat Sentra Produksi Pertanian  

Pusat sentra produksi pertanian merupakan Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri 

atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan 

pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan 

hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 

Pada dasarnya kawasan Agropolitan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:  

 mempunyai skala ekonomi yang besar, sehingga produktif untuk dikembangkan;  

 mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang;  

 memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah yang berbasis 

pertanian sebagai sumber bahan baku;  

 memiliki produk-produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif;  

 memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal. 

Agropolitan bertujuan memberikan pelayanan perdesaan di kawasan pertanian, Sehingga petani 

atau penduduk perdesaan mendapatkan pelayanan/keperluan produksi dan pemasaran serta 

kebutuhan hidup harian. 

Pusat kawasan agropolitan di Kota Batu lebih diarahkan pada bagian utara dari wilayah Kota 

Batu. Pengembangan Kawasan agropolitan di Kota Batu terdapat pada topografi dengan tingkat 

kelerengan 15-30% yakni agak curam, dengan ketinggian 1000-1500 m dpl. Pengembangan 

kawasan agropolitan Kota Batu merupakan pengembangan pada kawasan transisi dari 

pengembangan pusat kegiatan Kota Batu dengan kawasan pengembangan sangat terbatas. 

Kawasan agropolitan Kota Batu di kembangkan pada : 

1. Kecamatan Bumiaji meliputi Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Gunungsari, Desa Giripurno, 

Desa Bumiaji,  Desa Pandanrejo, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, dan Desa Sumber 

Brantas. 

2. Kecamatan Junrejo yaitu meliputi Desa Torongrejo, Desa Mojorejo, Desa Pendem serta Desa 

Tlekung.  

 

3.1.2. RENCANA SISTEM DAN FUNGSI PERWILAYAHAN 

Rencana sistem dan fungsi perwilayahan Kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian Wilayah 

Kota (BWK) didasarkan pada batas administrasi wilayah kecamatan. Setiap pusat BWK direncanakan 

mempunyai keterkaitan dalam jaringan transportasi serta kegiatan, dan diarahkan membentuk 

sistem jaringan secara sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (network 

system) antar BWK di wilayah Kota Batu. Keterkaitan jaringan dan kegiatan juga diarahkan terbentuk 

antara kawasan pusat kegiatan BWK satu dengan pusat kegiatan BWK lainya dan antara psuat 

kegiatan dengan kawasan agropolitan disetiap BWK.  

Setiap BWK direncanakan mempunyai pusat pelayanan BWK dan fungsi perwilayahan yang 

berfungsi sebagai:  

 Pusat Pelayanan Kota; 

 Sub Pusat Pelayanan Kota; dan 

 Pusat Lingkungan  

Rencana Bagian Wilayah Kota di Kota Batu terbagi atas :  

A. BWK I 

BWK I sebagai pusat kota dengan pusat pelayanan berada di Desa Pesangrahan . BWK I 

Kecamatan Batu meliputi wilayah adminsitrasi Kelurahan Temas, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan 

Songgokerto, Desa Oro-oro Ombo, Desa Pesanggrahan, Desa Sumberejo, dan Desa Sidomulyo. 

BWK I memiliki luas wilayah 45,46 km2 merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat 

kepadatan tertinggi. Sedangkan batas pelayanan dari BWK I, yakni : 

 Batas barat : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

 Batas utara : Gunung banyak, Desa Gunung sari, Desa Punten, Desa Bulukerto, 

Desa Bumiaji, dan Desa Pandanrejo di Kecamatan Bumiaji 
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 Batas timur : Desa Torongrejo dan Desa Beji Kecamatan Junrejo 

 Batas selatan : Desa Tlengkung Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Wagir Kabupaten 

Malang 

Pusat BWK I Kecamatan Batu terdapat di Desa Pesanggrahan. Fungsi BWK I sebagai wilayah 

utama pengembangan pusat pemerintahan kota, pengembangan kawasan kegiatan 

perdagangan dan jasa modern, kawasan pengembangan kegiatan pariwisata dan jasa 

penunjang akomodasi wisata serta kawasan pendidikan menengah.  

 

 

Gambar 3.3 
Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan BWK I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010 
 

 

 

 

B. BWK II 

BWK II sebagai kawasan pendukung kegiatan pusat kota dan wisata dengan pusat pelayanan di 

Desa Junrejo. BWK II Kecamatan Junrejo meliputi wilayah adminsitrasi Desa Tlekung, Desa 

Junrejo, Desa Mojorejo, Desa Torongrejo, Desa Beji, Desa Pendem dan Kelurahan Dadaprejo. 

BWK II memiliki luas wilayah 25,65 km2 merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat 

kepadatan sedang. Sedangkan batas pelayanan dari BWK II, yakni : 

 Batas barat : Gunung Panderman dan Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu 

 Batas utara : Desa Oro-oro Ombo dan Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa 

Giripurno dan Desa Pandanrejo di Kecamatan Bumiaji 

 Batas timur : Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang 

 Batas selatan : Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

Fungsi BWK II meliputi sebagai wilayah utama pengembangan permukiman kota dan dilengkapi 

dengan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional, kawasan pendidikan tinggi dan 

kawasan pendukung perkantoran pemerintahan dan swasta.  

 

Gambar 3.4  
Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan BWK II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010 
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C. BWK III 

BWK III sebagai kawasan pengembangan agropolitan dan agrotourism dengan pusat pelayanan 

di Desa Punten. BWK III Kecamatan Bumiaji meliputi wilayah adminsitrasi Desa Pandanrejo, Desa 

Bumiaji, Desa Bulukerto, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, 

Desa Giripurno, dan Desa Sumberbrantas 

BWK III memiliki luas wilayah 127,98 km2 merupakan bagian wilayah kota dengan tingkat 

kepadatan rendah dan dinomisasi oleh kawasan pertanian. Sedangkan batas pelayanan dari BWK 

III, yakni : 

 Batas barat : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

 Batas utara : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto 

 Batas timur : Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang 

 Batas selatan : Desa Sumberejo, Desa Sidomulyo, Kelurahan Sisir, dan Kelurahan 

Temas Kecamatan Batu, Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo. 

Fungsi BWK III adalah sebagai wilayah utama pengembangan kawasan agropolitan, 

pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata. 

Gambar 3.5  
Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan BWK III 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010 
 

3.1.3. HIRARKI PUSAT PELAYANAN WILAYAH KOTA 

3.1.3.1. PUSAT PELAYANAN KOTA 

Pusat pelayanan kota melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Pusat pelayan Kota 

Batu terdapat di BWK I..  

 Pusat Pelayanan Kota di BWK I ditetapkan di Kelurahan Songgokerto 

 Skala pelayanan yang di arahkan di pusat pelayanan kota adalah skala pelayanan untuk 

seluruha Kota Batu dan merupakan hirarki tertinggi.  

 Fungsi sebagai pusat pelayanan skala kota yang meliputi : sebagai pusat pelayanan 

pemerintahan Kota, pusat kegiatan perdagangan modern dan jasa komersial 

Kegiatan Pemerintahan Kota Batu terdapat di Jalan Diponegoro, Jalan Kartika dan Jalan 

Sultan Agung dan Jalan Panglima Sudirman, serta arahan pengembangan pemusatan perkantoran 

Kota Batu di Jalan Panglima Sudirman. pusat pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilengkapi 

dengan pengembangan fasilitas  meliputi: 

a. Perkantoran pemerintahan kota ; 

b. Fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik lainnya 

 Kegiatan Perdagangan dan Jasa sebagai pusat pelayanan Kota Batu terdapat di perdagangan 

modern dan grosir yang terdapat di Jalan Diponegoro kawasan sekitar alun-alun Kota Batu 

Kelurahan Sisir, sedangkan fasilitas pelayanan meliputi kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga 

sebagai pusat pelayanan Kota Batu terdapat secara menyebar di Kelurahan Ngaglik dan Kelurahan 

Sisir. Pusat pelayanan perdagangan modern dan jasa komersial skala kota dilengkapi dengan  

a. Kawasan perbelanjaan modern skala kota; 

b. Hotel dan penginapan 

c. Perkantoran swasta  

d. Jasa akomodasi pariwisata lainnya 

 

3.1.3.2. SUB PUSAT PELAYANAN KOTA 

Sub Pusat Pelayanan Kota Batu terdapat diBWK II dan BWK III. Pembentukan sub pusat 

pelayanan kota dikaitkan pula dengan fungsi dan peran sub pusat pelayanan kota di Kota Batu 

dalam melayani skala bagian wilayah kota atau skala kecamatan. 

A. BWK II Kecamatan Junrejo 

 Pusat BWK II merupakan Sub Pusat pelayanan kota Batu, terdapat di DesaJunrejo 

Kecamatan Junrejo 
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stadion serta gelangang pacuan kuda 

 

Lokasi pengembangan 
agroindustri dan kegiatan 
adventure 

 
Pusat 
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sungai Brantas yang 
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Pusat BWK III di Desa 
Tulungrejo, dan 
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Pelayanan 
Kota 
 

Pelayanan 
Lingkungan 

Pelayanan 
Lingkungan 
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 Peran sebagai pendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan umumdi pusat pelayanan 

Kota Batu.  

 Fungsi sub pusat pelayanan pemerintahan skala kecamatan dan atau pendukung 

pemerintahan kota, pusat pelayanan pendidikan tinggi, sebagai pusat perdagangan 

kecamatan.  

 Struktur Kegiatan Utama yang dikembangkan : 

 Kegiatan perkantoran pemerintahan (DPRD, Kantor Kecamatan dan POLRES) di Desa 

Junrejo 

 Kegiatan pusat pelayanan pendidikanan dasar hingga perguruan tinggi di Desa Junrejo 

 Pusat pelayanan kesehatan skala lokal tersebar di setiap desa 

 Pusat perdagangan skala lokal dan pasar tradisional 

B. BWK III Kecamatan Bumiaji 

 Pusat BWK III merupakan Sub Pusat pelayanan kota Batu, terdapat di Desa Punten 

Kecamatan Bumiaji 

 Peran sebagai pusat pelayanan kawasan agropolitan Kota Batu.  

 Fungsi sebagai pusat pelayanan skala kota yang meliputi : sebagai sub pusat pelayanan 

pemerintahan skala kecamatan, pusat kegiatan agribisnis, pelayanan pendidikan menengah 

 Struktur Kegiatan Utama yang dikembangkan : 

 Kegiatan perkantoran pemerintahan (Kantor Kecamatan dan Dinas lainnya)  

 Pusat pelayanan pendidikan dasar hingga tingkat atas 

 Pusat pelayanan kesehatan skala sub kota 

 Kegiatan agrotourism di Desa Punten, Desa Sumbergondo dan Desa Bumiaji  

 Kegiatan agropolitan untuk tanaman hortikultura dan tanaman hias di seluruh wilayah 

BWK III. 

 Pusat kegiatan pengumpulan hasil produksi di Desa Punten dan Desa Bumiaji 

 Kegiatan pasar agribisnis skala regional sebagai pusat distribusi di Desa Giripurno, dan 

kegiatan pasar tradisional di Desa Punten dan Tulungrejo 

 Pusat kegiatan transportasi regional sebagai pergantian moda di DesaGiripurno 

 

3.1.3.3. PUSAT LINGKUNGAN  

Pembentukan pusat lingkungan di Kota Batu dikaitkan pula dengan fungsi dan peran pusat-

pusat lingkungan di Kota Batu dalam melayani skala lingkungan wilayah kota. Sebagai pusat 

pelayanan lingkungan maka pusat lingkungan diletakan di kawasan yang strategis yang dapat 

diakses dari desa atau kelurahan yang merupakan bagian dari jangkaunan pelayanan pusat 

lingkungan dengan mudah. 

Pusat-pusat lingkungan yang akan di bentuk lebih dimaksudkan untuk menyatukan dua 

kawasan yang saat ini cenderung secara terpisah. Pusat lingkungan akan menjadi orientasi dalam 

pembukaan akses antar kawasan perumahan yang terpisah. Pusat-pusat lingkungan dibentuk untuk 

mempermudah dalam menghitung kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan yang dapat 

menyatukan dua kawasan yang berbeda namun tidak untuk orintasi dalam membentuk pemusatan 

yang kaku. Pusat lingkungan lebih menjadi orientasi dalam mengorganisasikan permasalahan-

permasalahan lingkungan.Pusat lingkungan wilayah Kota Batu adalah dapat dikembangkan sebagai 

berikut : 

A. BWK I 

Pusat lingkungan yang terdapat di BWK I meliputi Desa Sidomulyo dan Desa Oro-oro Ombo. 

Fungsi pusat lingkungan yang terdapat di BWK I : 

 Desa Sidomulyo sebagai pusat lingkungan berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial skala 

lokal dan pendukung pemerintahan, fasilitas kesehatan skala lingkungan, perdagangan 

pendukung pariwisata khususnya perdagangan bunga,  pendukung akomodasi wisata 

berupa vila dan rumah makan;  

 Desa Oro-oro Ombo sebagai pusat lingkungan berfungsi sebagai sebagai pusat 

pemerintahan skala desa, pusat perdagangan pendukung pariwisata dan pusat kegiatan 

wisata modern dilengkapi dengan kawasan perdagangan pendukung pusat pariwisata 

buatan, jasa pendukung pariwisata berupa villa dan halte wisata 

B. BWK II 

Pusat lingkungan yang terdapat di BWK II meliputi Desa Tlengkung dan Desa Mojorejo. 

Fungsi pusat lingkungan yang terdapat di BWK II : 

 Pusat lingkungan yang terdapat di Desa Tlengkung memiliki fungsi sebagai kegiatan 

pusat pelayanan kesehatan skala internasional dan merupakan pelayanan kesehatan 

kawasan pariwisata, kegiatan pusat pelayanan persampahan di TPA Tlengkung, pasar 

tradisional, pusat pemerintahan skala desa, dan pendidikan dasar hingga menengah. 

 Desa Tlekung sebagai pusat lingkungan berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan 

desa dan kesehatan, dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang dikembangkan untuk 

pelayanan regional, fasilitas pendidikan dasar, fasilitas pusat pengembangan pertanian;  

 Desa Mojorejo sebagai pusat lingkungan berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala 

desa dan pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dilengkapi dengan pelayanan 

pendidikan dasar hingga tingkat atas, fasilitas kesehatan skala lokal, koridor perdagangan 

dan jasa komersial pendukung wisata kuliner; 
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C. BWK III 

Pusat lingkungan yang terdapat di BWK III meliputi Desa Bumiaji dan Desa Tulungrejo. 

Fungsi pusat lingkungan yang terdapat di BWK III : 

 Desa Bumiaji berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dan pusat 

kegiatan agrowisata yang dilengkapi dengan fasilitas jasa pendukung pariwisata berupa 

villa, pusat perdagangan tradisional lokal dan fasilitas pendidikan dasar dan menengah;  

 Desa Tulungrejo berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial dan perdagangan dan jasa 

komersial skala lokal dilengkapi dengan pasar tradisonal, fasilitas pendidikan dasar hingga 

tingkat menengah, fasilitas penunjang wisata alam berupa 

 

Tabel 3.3  
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota 

 

No BWK Wilayah BWK 
Pusat Pelayanan Kota Sub Pusat Pelayanan Kota Pusat Lingkungan 

Pusat 
Pelayanan Fungsi Kegiatan Pusat 

Pelayanan Fungsi Kegiatan Pusat 
Pelayanan Fungsi  

1 BWK I 
(Kec.Batu) 

 Desa Oro-oro Ombo 
 Kelurahan Temas 
 Kelurahan Sisir 
 Kelurahan Ngaglik 
 Desa Pesanggrahan 
 Kelurahan 

Songgokerto 
 Desa Sumberejo 
 Desa Sidomulyo 

 Pesanggrahan  pusat pelayanan 
pemerintahan Kota,  

 pusat kegiatan 
perdagangan modern dan 
jasa komersial 

   Desa 
Sidomulyo 

 
 
 
 
 
 
 

 Desa Oro-
oro Ombo 

 Pusat pelayanan sosial skala lokal  
 Pendukung pemerintahan 

 
Dilengkapi 

 Fasilitas kesehatan skala lingkungan, 
 Perdagangan pendukung pariwisata khususnya perdagangan 

bunga,  pendukung akomodasi wisata berupa vila dan rumah 
makan 
 
 

 Pusat pemerintahan skala desa 
 Pusat perdagangan pendukung pariwisata  
 Pusat kegiatan wisata modern 

 
Dilengkapi dengan  

 Kawasan perdagangan pendukung pusat pariwisata buatan 
 Jasa pendukung pariwisata berupa villa  
 Halte wisata 

2 BWK II 
(Kec.Junrejo) 

 Desa Tlekung 
 Desa Junrejo 
 Desa Mojorejo 
 Desa Torongrejo 
 Desa Beji 
 Desa Pendem 
 Kel.  Dadaprejo 

  Desa junrejo  Sub pusat pelayanan pemerintahan skala 
kecamatan dan atau pendukung 
pemerintahan kota,  

 Pusat pelayanan pendidikan tinggi,  
 Pusat perdagangan kecamatan l 

 

 Desa 
Tlengkung 

 
 
 
 
 

 Desa 
Mojorejo 

 Pusat pelayanan pemerintahan desa dan kesehatan,  
 
Dilengkapi dengan  

 Fasilitas kesehatan yang dikembangkan untuk pelayanan regional,  
 Fasilitas pendidikan dasar  
 Fasilitas pusat pengembangan pertanian 
 
 Pusat pemerintahan skala desa  
 Pusat perdagangan dan jasa skala lokal,  

Dilengkapi dengan  
 Pelayanan pendidikan dasar hingga tingkat atas,  
 Fasilitas kesehatan skala lokal,  
 Koridor perdagangan dan jasa komersial pendukung wisata kuliner 

3 BWK III 
(Kec. Bumiaji) 

 Desa Pandanrejo 
 Desa Bumiaji 
 Desa Bulukerto 
 Desa Gunungsari 
 Desa Punten 
 Desa Tulungrejo 
 Desa Sumbergondo 
 Desa Giripurno 
 Desa Sumberbrantas 

  Desa punten 
 

 Sub pusat pelayanan pemerintahan skala 
kecamatan 

 Pusat kegiatan agribisnis 
 Pelayanan pendidikan menengah  

 Desa 
Bumiaji 

 
 
 
 
 
 

 Desa 
Tulungrejo 

 
 
 

 Pusat perdagangan dan jasa skala lokal 
 Pusat kegiatan agrowisata  

Dilengkapi dengan  
 Fasilitas jasa pendukung pariwisata berupa villa,  
 Pusat perdagangan tradisional lokal  
 Fasilitas pendidikan dasar dan menengah 
 Pusat pelayanan sosial  
 Perdagangan dan jasa komersial skala lokal 

Dilengkapi dengan  
 Pasar tradisonal,  
 Fasilitas pendidikan dasar hingga tingkat menengah,  
 Fasilitas penunjang wisata alam berupa 
 

Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010 
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3.2. RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH KOTA 

3.2.1. SISTEM JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT 

Kota batu yang direncanakan berperan sebagai Kota Wisata skala regional, maka diperlukan 

peningkatansarana dan prasarana transportasi darat, baik pada jaringan jalan lokal maupun jaringan 

jalan kolektor. 

Transportasi darat merupakan satu-satunya sistem transportasi di Kota Batu. Secara garis 

besar pengembangan sistem transportasi darat akan dibedakan pada pengembangan jaringan jalan 

kolektor sebagai jaringan jalan pendukung sistem trasnportasi regional, jaringan jalan lokal sebagai 

pendung sistem transportasi internal di Kota batu sekaligus dikembangkan sebagai pendukung jalur 

rute wisata yang dikembangkan di berbagai tempat di Kota batu.  

Jaringan jalan kolektor dikembangkan dalam bentuk jalan lingkar selatan dan lingkar utara. 

Mekasud pengembangan jalan lingkar tersebut adalah untuk menghindarkan pergerakan regional 

yang melintas di Kota Batu tidak lagi melalui bagian wilayah tengah Kota. Pengembanganjaringan 

jalan ini dilengkapi dengan pengembangan terminal penumpang dan angkutan barang.  

Jaringan jalan lokal dikembangkan kapasitasnya. Jaringan jalan dikembangkan untuk 

mendukung pengembangan rute angkutan yang dapat melayani pergerakan antar entitas wisata 

yang dikembangkan di Kota Batu. Jalan lokal di beberapa ruas di desain secara khusus untuk 

mendukung pengembangan koridor wisata dan jalur festival wisata di Kota Batu yang diadakan 

setiap tahun. Pengembangan jariangan jalan ini dilengkapi dengan pengembangan halte dan halte 

khusus wisata.   

 

3.2.1.1. Pengembangan Jaringan Jalan 

a) Jalan Kota 

Jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota. 

1. Jalan Kolektor Sekunder 

Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder di wilayah Kota Batu meliputi : 

a. Pengembangan jalan lingkar selatan  melalui Ruas  jalan Dau - Pendem - Junrejo – 

Tlengkung - Oro-oro Ombo – Pesanggrahan  

b. Pengembangan jalan lingkar utara melalui Ruas jalanKarangploso –Giripurno –Bumiaji – 

Sidomulyo 

c. Pengembangan jaringan jalan alternatif pada Ruas jalan Pacet - Sumber Brantas –Punten – 

Sidomulyo - Sisir 

2. Jalan lokal  

Rencana pengembangan Jalan lokal sekunder di wilayah kota Batu yaitu semua jalan yang 

terdapat di kelurahan dan desa yang menghubungkan sub pusat pelayanan kota dan pusat 

pelayanan lingkungan dengan perumahan. 

 

Tabel 3.4  
Spesifikasi Minimum Jaringan Jalan 

 

Fungsi 
Jaringan Jalan 

Kecepatan 
(Km/Jam) 

Lebar Badan 
Jalan (m) 

Perkerasan 
Jalan (m) 

Ruwasja (dari 
tepi badan 

jalan) 
Rumaja Rumija 

Kolektor Primer 40 9-14 7-12 30 14-15 16-18 
Kolektor 
Sekunder 

20 9-12 7-10 20 12-13 15 

Lokal Skunder 15 7,5 6 14 10 12 
Lingkungan  15 6,5 4 12 6 8 

Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010 

 

A. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan 

Rencana pengembangan jaringan jalan yang terdapat di Kota Batu meliputi : 

1.  Peningkatan Kondisi Jalan Provinsi 

Jalan provinsi yang melintas Kota Batu meliputi ruas jalan Karanglo – Batu meliputi Jalan 

Raya Karangploso, Jalan Raya Pendem, Jalan Raya Batu, Jalan Pattimura, Jalan Gajamada, Jalan 

Panglima Sudirman, Jalan Trunojoyo, Jalan Songgoriti. 

2. Rencana pengembangan Jalan Lingkar 

Rencana pengembangan jaringan jalan lingkar di Kota Batu diarahkan mengurangi tingkat 

kepadatan penggunaan jaringan jalan pada jalan kolektor primer, dan memperlancar arus lalu 

lintas dari Timur ke Barat Kota Batu. Rencana jalan lingkar Kota Batu merupakan jaringan jalan 

lingkar dengan fungsi kolektor sistem sekunder, meliputi: 

a. Rencana jalan lingkar Utara melingkupi Desa Sumberejo – Sidomulyo – Giripurno, melalui 

Ruas jalan Karangploso – Giripurno – Bumiaji – Sidomulyo.  

Jalan lingkar utara pemanfaatannya lebih diarahkan untuk kegiatan agrobis, garden 

homestay, agrowisata dan kegiatan wisata adventure. 

b. Rencana jalan lingkar selatan melingkupi Desa Dadaprejo – Tlengkung - Oro-oro Ombo –

Pesanggrahan, melalui Ruas  jalan Dau - Pendem - Junrejo – Tlengkung - Oro-oro Ombo – 

Pesanggrahan. 

Jalan lingkar selatan pemanfaatannya lebih diarahkan untuk kegiatan wisata modern, special 

even, dan kegitan pelayanan fasilitas umum. 

3. Rencana pengembangan pembangunan jalan baru sebagai jalan alternatif dengan 

memprioritaskan pembuatan jalan tembus antar kecamatan/Desa. 
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Membutuhkan arahan rencana penataan koridor 
enghubungkan Pusat Kota Batu – taman wisata 
Selekta - wisata sumber air panas Cangar – hingga 
ke Kabupaten Mojokerto 
 

Membutuhkan arahan rencana 
penataan koridor menghubungkan 
pasar Karangploso – Jembatan Kali 
Lanang – hingga ke Jalan Bukit 
Berbunga Desa Sidomulyo 

Membutuhkan arahan rencana penataan 
koridor Bandara Abdurahman Saleh – Kota 
Malang dan Menghubungkan ke Jalan Raya 
Batu 

Jalan tembus antar  Kecamatan/Desa merupakan jalan lokal. Rencana pengembangan jalan antar 

kecamatan dan desa melingkupi : 

a. Pengembangan jalan tembus penghubung Desa Torongrejo – Desa Bumiaji. 

b. Jalan tembus penghubung Desa Beji – Desa Torongrejo.  

c. Jalan tembus penghubung Desa Junrejo – Desa Oro-oro Ombo sebagaipusat BWK II dengan 

pusat kegiatan wisata  

d. Jalan tembus penghubungDesa Sumberejo – Desa Sidomulyo. 

e. Jalan tembus penghubungDesa Songgokerto – Desa Sumberejo – Desa Gunungsari - Desa 

Punten. 

f. Jalan yang menghubungkan Beji - Torongrejo-Giripurno 

4. Rencana peningkatan kapasitas jalan sebagai koridor pendukung perkembangan Kota Batu 

Rencana peningkatan kapasitas jalan dengan pelebaran dan penataan koridor jalan dalam 

mendukung perkembangan Kota Batu maka perlu adanya revitalisasi koridor pada : 

 Sistem transportasi yang menghubungkan Pasar Karangploso (Kabupaten Malang) – 

Jembatan Kali Lanang – hingga ke Jalan Bukit Berbunga Desa Sidomulyo 

 Sistem transportasi yang menghubungkan Pusat Kota Batu – Taman Wisata Selekta - Wisata 

Sumber Air Panas Cangar – hingga ke Kabupaten Mojokerto  

 Sistem transportasi yang menghubungkan Bandara Abdurahman Saleh – Kota Malang –

hingga menghubungkan ke Jalan Raya Batu. 

5. Rencana peningkatan perkerasan jalan dari kondisi tanah menjadi oerkerasan aspal baik pada 

jalan lingkungan permukiman maupun jalan-jalan usaha tani/pemasaran pertanian.  

 

3.2.1.2. Rencana Pengembangan Terminal dan Halte 

Rencana pengembangan terminal penumpang di Kota Batu meliputi terminal penumpang tipe 

B di Desa Giripurno dan terminal penumpang tipe C di Kelurahan Temas. Terminal barang meliputi 

Terminal barang di Giripurno sebagai pusat agropolis. 

Rencana pengembangan halte penumpang di rencanakan di Desa Tulungrejo, Desa Punten, 

Songgoriti, Desa Junrejo, Desa Oro-oro Ombo. 

Rencana lokasi terminal penumpang tipe B di Desa Giripurno: 

 Melayani Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi 

 Ditempatkan pada lahan kurang lebih 3 Ha 

Pengembangan terminal ini dilengkapi dengan: 

 Fasilitas utama di terminal penumpang meliputi jalur pemberangkatan, jalur kedatangan, 

tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang 

dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan 

informasi, serta pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi 

 Fasilitas penunjang di terminal penumpang meliputi kamar kecil, mushola, kios/kantin, 

ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan 

barang, dna taman 

Gambar 3.6  
Rencana Peningkatan Kapasitas Jalan 
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3.2.2. RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI/KELISTRIKAN 

Rencana pengembangan sistem prasarana energi di Kota Batu disesuaikan dengan kebutuhan 

pengembangan kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pariwisata kota, 

pengembangan perumahan.  

Rencana penyediaan sistem jaringan energi/kelistrikan di Kota Batu meliputi jaringan prasarana 

energi yang mencakup: 

 Penjabaran saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan menegah 

(SUTM) dalam wilayah kota 

 Jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, gardu induk distribusi, dan sistem distribusi 

 Rencana sistem alternatif sumber daya lainnya 

Penyediaan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan : 

 keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup serta pengaruh 

lingkungan; 

 persyaratan bagi keamanan instalasi dan kemampuan pelaksanaannya; 

 menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; 

 memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan hak-hak 

konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan 

konsumen; dan 

 memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan. 

 

A. Penjabaran saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan 

menegah (SUTM) dalam wilayah kota.  

Sistem jaringan listrik yang terdapat di Kota Batu terdiri dari Saluran Udara Tegangan Tinggi 

(SUTT), Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR). 

Sistem jaringan listrik SUTT yang terdapat di Kota Batu yakni jalur yang melintas Desa 

Pesanggrahan, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, Kelurahan Temas, Desa Beji, Desa Mojorejo, dan 

Desa Pendem.  

Pengembangan sistem jaringan listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM) di Kota Batu 

diarahkan di Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo, dengan mengikuti 

pengembangan jalan kolektor dan jalan lokal yang di manfaatkan sebagai sirkulasi utama di 

lingkungan permukiman.  

Tingkat kebutuhan listrik dengan pelayanan SUTR untuk setiap bangunan rumah diasumsikan 

berdasarkan prediksi jumlah penduduk, dimana  prediksi kebutuhan rumah dari kapling kecil, sedang 

dan besar, dengan penyaluran daya minimal 900 watt untuk Kapling kecil atau ruamah terjangkau 

dan minimal 1.300 watt untuk tipe rumah yang lebih besar. 

 

B. Jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, gardu induk distribusi, dan sistem distribusi 

Jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem 

dengan menggunakan kawat saluran udara dan kabel bawah tanah. Jaringan transmisi tenaga listrik 

ditetapkan dengan kriteria: 

 mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan 

hingga perdesaan; 

 mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan dan kawasan terisolasi; 

 melintasi kawasan perumahan, wilayah sungai, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur 

transportasi; 

 berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang 

bebas dan jarak aman; 

 merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, dan kabel bawah tanah;  

 menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh 

lima) kilo Volt. 

Rencana tingkat pelayanan jaringan listrik di wilayah Kota Batu hingga tahun 2030, baik untuk  

kegiatan domestik dan non domestik mencapai 131.753.695 watt.Gardu induk  untuk jaringan listrik 

untuk wilayah Kota Batu terdapat di Desa Pendem. 

Pengembangan pelayanan energi listrik yang dilakukan antara lain : 

1. Peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah 

pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik. 

2. Penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani, 

utamanya bagi sekitar 25,64 % KK yang belum memperoleh pelayanan energi listrik yang 

bersumber dari PLN. 

3. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan 

diseluruh wilayah Kota Batu, sehingga dapat diasumsikan bahwa setiap KK akan memperoleh 

layanan jaringan listrik, sehingga tidak ada masyarakat yang belum terlayani. 
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Tabel 3.5  
Proyeksi Kebutuhan Listrik Batu Tahun 2030 

 

No. Kecamatan Kelurahan/Desa 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Penambahan Kebutuhan Listrik (Watt) Tahun 2030 

Domestik/Rumah Tipe Non Domestik 
TOTAL        

(WATT) Kecil Sedang Besar Total Komersil Sosial PJU Cadangan 
Kehilangan 

Daya 

1 Batu Kel.Sisir 33.811 3.651.636 2.637.293 1.487.704 7.776.632 1.166.495 777.663 3.110.653 777.663 777.663 14.386.769 

Kel.Temas 24.088 2.601.518 1.878.874 1.059.878 5.540.270 831.041 554.027 2.216.108 554.027 554.027 10.249.500 

Kel.Songgokerto 11.106 1.199.404 866.236 488.646 2.554.286 383.143 255.429 1.021.714 255.429 255.429 4.725.429 

Kel.Ngaglik 19.355 2.090.384 1.509.722 851.638 4.451.744 667.762 445.174 1.780.697 445.174 445.174 8.235.726 

Desa 

Pesanggrahan 

19.647 2.121.833 1.532.435 864.450 4.518.717 677.808 451.872 1.807.487 451.872 451.872 8.359.627 

Desa Oro-Oro 

Ombo 

13.630 1.472.021 1.063.126 599.712 3.134.860 470.229 313.486 1.253.944 313.486 313.486 5.799.491 

Desa Sumberejo 13.821 1.492.671 1.078.040 608.125 3.178.837 476.826 317.884 1.271.535 317.884 317.884 5.880.848 

Desa Sidomulyo 6.645 717.634 518.291 292.369 1.528.295 229.244 152.829 611.318 152.829 152.829 2.827.345 

Jumlah 142.103 15.347.101 11.084.017 6.252.523 32.683.641 4.902.546 3.268.364 13.073.456 3.268.364 3.268.364 60.464.736 

2 Junrejo Desa Junrejo 8.501 918.071 663.052 374.029 1.955.152 293.273 195.515 782.061 195.515 195.515 3.617.032 

Desa Tlekung 7.688 830.356 599.702 338.293 1.768.352 265.253 176.835 707.341 176.835 176.835 3.271.451 

Desa Dadaprejo 12.619 1.362.898 984.316 555.255 2.902.469 435.370 290.247 1.160.988 290.247 290.247 5.369.568 

Desa Mojorejo 9.102 983.053 709.982 400.503 2.093.538 314.031 209.354 837.415 209.354 209.354 3.873.045 

Desa Beji 17.992 1.943.182 1.403.409 791.667 4.138.258 620.739 413.826 1.655.303 413.826 413.826 7.655.776 

Desa Torongrejo. 8.674 936.827 676.597 381.670 1.995.094 299.264 199.509 798.038 199.509 199.509 3.690.925 

Desa Pendem 13.170 1.422.386 1.027.278 579.490 3.029.154 454.373 302.915 1.211.662 302.915 302.915 5.603.936 

Jumlah 77.748 8.396.773 6.064.336 3.420.908 17.882.017 2.682.303 1.788.202 7.152.807 1.788.202 1.788.202 33.081.732 

3 Bumiaji Desa Punten 10.025 1.082.703 781.952 441.101 2.305.756 345.863 230.576 922.302 230.576 230.576 4.265.649 

Desa Bulukerto 11.130 1.202.056 868.152 489.727 2.559.934 383.990 255.993 1.023.974 255.993 255.993 4.735.878 

Desa Gunungsari 11.137 1.202.814 868.699 490.035 2.561.548 384.232 256.155 1.024.619 256.155 256.155 4.738.864 

Desa Giripurno 15.630 1.687.994 1.219.106 687.701 3.594.801 539.220 359.480 1.437.920 359.480 359.480 6.650.382 

Desa Bumiaji 11.046 1.192.962 861.584 486.022 2.540.568 381.085 254.057 1.016.227 254.057 254.057 4.700.051 

Desa Pandanrejo 9.058 978.316 706.562 398.573 2.083.451 312.518 208.345 833.381 208.345 208.345 3.854.385 

Desa Tulungrejo 15.368 1.659.766 1.198.720 676.201 3.534.686 530.203 353.469 1.413.874 353.469 353.469 6.539.169 

Desa 

Sumbergondo 

6.399 691.111 499.136 281.564 1.471.811 220.772 147.181 588.724 147.181 147.181 2.722.850 

Jumlah 89.794 9.697.722 7.003.910 3.950.924 20.652.556 3.097.883 2.065.256 8.261.022 2.065.256 2.065.256 38.207.228 

Total 309.644 33.441.596 24.152.264 13.624.354 71.218.214 10.682.732 7.121.821 28.487.286 7.121.821 7.121.821 131.753.695 
  Sumber : Hasil Rencana, 2010 
       Keterangan : 
                               Rumah Tangga Kapling Besar = 2200 watt     Cadangan = 10% dari kebutuhan rumah tangga 
       Rumah Tangga Kapling Sedang = 1300 watt     PJU  = 40% dari kebutuhan rumah tangga 
       Rumah Tangga Kapling Kecil = 900 watt 
       Komersil   = 15% dari kebutuhan rumah tangga 
       Sosial   = 10% dari kebutuhan rumah tangga  

     Kehilangan Daya  = 10% dari kebutuhan rumah tangga 
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C. Rencana sistem alternatif sumber daya lainnya 

Rencana pengembangan energi secara optimal dan efisien dengan memanfaatkan energi 

domestik serta energi yang bersih, ramah lingkungan dan teknologi yang efisien, dibutuhkan adanya 

alternatif bentuk energi lain yang bisa dikembangkan untuk peningkatan pelayanan listrik di Kota 

Batu meliputi pengembangan mikrohidrodan biogasbersumber dari hasil limbah ternak. 

 

3.2.3. RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI 

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasiyang dapat dikembangkan meliputi 

sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit. Rencana pengembangan infrastruktur dasar 

telekomunikasi di Kota batu meliputi : 

Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa : 

 Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon fixed 

line dan lokasi pusat automotisasi sambungan telepon 

 Infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base 

Transceiver Station (BTS) dan stasiun televisi 

 

a. Sistem Kabel 

Pengembangan jaringan telepon sistem kabel hingga tahun 2030 mengikuti kebutuhan 

perkembangan kawasan terbangun yang membutuhkannya. Rencana pengembangan jaringan 

telepon di Kota Batu mengikuti perkembangan jaringan jalan yang terdapat di Kecamatan 

Junrejo dan Kecamatan Batu. Untuk wilayah-wilayah yang jauh dari perkotaan tetap 

menggunakan sistem jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat automotisasi sambungan 

telepon diarahkan di Desa Oro-oro Ombo. 

Rencana pengembangan jaringan telepon di Kota Batu hingga tahun 2030 baik untuk 

kebutuhan domestik dan non domestik sebanyak 78.051 SS. 

 

b. Sistem Nirkabel 

Infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara Base 

Transceiver Station (BTS). Menara telekomunikasi yang dapat dikembangkan di Kota Batu dapat 

berupa Tower  bersama, untuk penempatan beberapa antena dari beberapa penyelenggara 

telekomunikasi. 

Rencana pengembangan tower BTS di Kota Batu berdasarkan arahan pengembangan tower 

telekomunikasi di Jawa Timur, dengan menggunakan konsep rencana pengembangan tower 

bersama. Arahan pengembangan menara telekomunikasi diarahkan pada kawasan Gunung 

Panderman Desa Oro-oro Ombo dan Desa Tlengkungn dan kawasan Gunung Pucung Desa 

Sumbergondo. 

Dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas infrastruktur telekomunikasi nasional dan 

mengoptimalkan jumlah tower telekomunikasi di wilayah Jawa Timur, maka tower harus dapat 

digunakan secara bersama. Tower bersama dapat disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi 

dan atau penyedia tower.  

Skenario tower  bersama dimaksud adalah sebagai berikut : 

1. Tower  telekomunikasi yang telah ada (eksisting) apabila secara teknis memungkinkan, 

harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator atau dijadikan tower  

telekomunikasi bersama. 

2. Para operator yang mengajukan pembangunan tower  telekomunikasi baru, diharuskan 

menyiapkan konstruksi tower  telekomunikasi yang memenuhi syarat dijadikan tower untuk 

pemanfaatan bersama. 

3. Tower  telekomunikasi yang diperuntukkan sebagai jaringan utama (hub) dapat 

diperkecualikan untuk dijadikan tower  bersama. 

4. Operator yang akan meningkatkan kapasitas layanan (menempatkan BTS baru) pada area 

yang telah dilayaninya sendiri (eksisting) karena meningkatnya permintaan layanan 

(pengguna), maka penempatan BTS-nya adalah pada : 

a. Tower  eksisting (milik provider/operator lain), jika lokasi/area layanannya sesuai, serta 

syarat teknis sistem jaringan dan konstruksinya memungkinkan, atau; 

b. Tower  Pengembangan Pemanfaatan Bersama (Baru), yang telah berdiri dan secara 

teknis layak/masih memungkinkan untuk ditambahi beban; 

c. Tower  Baru, dengan lokasi yang direkomendasikan dan menyiapkan kelayakan 

konstruksi sebagai tower  bersama; 

5. Operator yang akan mengembangkan area layanan baru dapat menempatkan BTS pada : 

a. Tower Eksisting (milik provider/operator lain), jika secara teknis memungkinkan; 

b. Tower  Pengembangan (Baru) peruntukan Pemanfaatan Bersama, yang telah berdiri 

dan secara teknis layak/masih memungkinkan untuk ditambahi beban; 

c. Tower  Baru, dengan lokasi yang direkomendasikan dan menyiapkan kelayakan 

konstruksi sebagai tower  bersama. 

6. Pengembangan tower pada Kawasan Pengembangan Layanan yang sesuai dengan arahan 

kebijakan tata ruang pada masing-masing wilayah tersebut, diupayakan untuk 

mengembangkan pemanfaatan tower  bersama. 
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7. Untuk ketinggian tower telekomunikasi di atas 60 meter, jarak tower dari bangunan 

terdekat diperbolehkan 20 meter dan Untuk ketinggian tower di bawah 60 meter, jarak 

tower dari bangunan terdekat diperbolehkan 10 meter. 

 

c. Stasiun Televisi 

Kondisi Kota Batu yang terletak pada ketinggina hingga mencapai 3000 m dpl, dan 

merupakan dataran tinggi, maka wilayah Kota Batu sangat tepat untuk dikembangkan sebagai 

pusat pemancar siaran televisi untuk wilayah Malang  Raya. Saat ini pengembangan pemancar 

televisi di Kota Batu berlokasi pada daerah dengan ketinggian hingga mencapai 1500 m dpl, 

yakni di kawasan Gunung Panderman. 

Arahan rencana pengembangan stasiun pemancar televisi di Kota Batu di arahkan pada Desa 

Oro-oro Ombo dan Desa Tlengkung (kawasan Gunung Panderman). Dengan memusatnya stasiun 

pemancar dan kantor pengelolah di Desa Oro-oro Ombo dan sebagian Desa Tlengkung maka 

dalam rencana kedepan di wilayah Kota Batu, perlu adanya perbaikan jaringan jalan dan 

penataan koridor yang mengarah pada pusat kegiatan stasiun pemancar televisi.  

 

Dengan semakin berkembangnya teknologi, untuk peningkatan kebutuhan dan pelayanan 

masyarakat perlu dilakukan peningkatan jumlah dan mutu telematika pada tiap wilayah, yaitu : 

 Menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern; 

 Pembangunan teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan 

 Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah 

pertumbuhan dengan pusat kota; serta 

 Mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower BTS untuk beberapa 

operator telepon selulair dengan pengelolaan secara bersama pula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7
Pengembangan Telekomikasi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010 
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Gambar 3.7  
Pengembangan Telekomikasi 

Arahan pengembangan jaringan jalan yang 
menghubungkan ke arah pusat kegiatan stasiun 
pemancar TV dan kantor pengelolah. Dimana 
saat ini kondisi jalan sempit dan masih ada yang 

 

Stasiun pemancar televisi yang terdapat di Desa 
-oro Ombo terdiri dari stasiun lokal Jawa Timur 

dan stasiun regional baik swasta maupun milik 
pemerintah. Arahan pengembangan di peruntukan 
sebagai pusat stasiun informasi dan komunikasi. 
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Tabel 3.6  
Proyeksi Kebutuhan Telepon Kota Batu Tahun 2030 

 

No. Kecamatan Kelurahan/Desa 
Jumlah 

Penduduk 
(Jiwa) 

Penambahan Kebutuhan Telepon (SS) Tahun 2030 

Domestik/Rumah Tipe Non Domestik 
TOTAL 
(SS) Kecil Sedang Besar Total Komersil Sosial Telepon 

Umum Wartel 

1 Batu Kel.Sisir 33.811 4.057 2.029 676 6.762 1.014 676 14 56 8.523 
Kel.Temas 24.088 2.891 1.445 482 4.818 723 482 10 40 6.072 
Kel.Songgokerto 11.106 1.333 666 222 2.221 333 222 4 19 2.799 
Kel.Ngaglik 19.355 2.323 1.161 387 3.871 581 387 8 32 4.879 
Desa Pesanggrahan 19.647 2.358 1.179 393 3.929 589 393 8 33 4.952 
Desa Oro-Oro Ombo 13.630 1.636 818 273 2.726 409 273 5 23 3.436 
Desa Sumberejo 13.821 1.659 829 276 2.764 415 276 6 23 3.484 
Desa Sidomulyo 6.645 797 399 133 1.329 199 133 3 11 1.675 

Jumlah 142.103 17.052 8.526 2.842 28.421 4.263 2.842 57 237 35.819 
2 Junrejo Desa Junrejo 8.501 1.020 510 170 1.700 255 170 3 14 2.143 

Desa Tlekung 7.688 923 461 154 1.538 231 154 3 13 1.938 
Desa Dadaprejo 12.619 1.514 757 252 2.524 379 252 5 21 3.181 
Desa Mojorejo 9.102 1.092 546 182 1.820 273 182 4 15 2.294 
Desa Beji 17.992 2.159 1.080 360 3.598 540 360 7 30 4.535 
Desa Torongrejo. 8.674 1.041 520 173 1.735 260 173 3 14 2.187 
Desa Pendem 13.170 1.580 790 263 2.634 395 263 5 22 3.320 

Jumlah 77.748 9.330 4.665 1.555 15.550 2.332 1.555 31 130 19.598 
3 Bumiaji Desa Punten 10.025 1.203 602 201 2.005 301 201 4 17 2.527 

Desa Bulukerto 11.130 1.336 668 223 2.226 334 223 4 19 2.806 
Desa Gunungsari 11.137 1.336 668 223 2.227 334 223 4 19 2.807 
Desa Giripurno 15.630 1.876 938 313 3.126 469 313 6 26 3.940 
Desa Bumiaji 11.046 1.326 663 221 2.209 331 221 4 18 2.784 
Desa Pandanrejo 9.058 1.087 544 181 1.812 272 181 4 15 2.283 
Desa Tulungrejo 15.368 1.844 922 307 3.074 461 307 6 26 3.874 
Desa Sumbergondo 6.399 768 384 128 1.280 192 128 3 11 1.613 

Jumlah 89.794 10.775 5.388 1.796 17.959 2.694 1.796 36 150 22.634 

Total 309.644 37.157 18.579 6.193 61.929 9.289 6.193 124 516 78.051 
Sumber : Hasil Rencana, 2010 
Keterangan : 
Rumah Tangga Kapling Besar = Tiap unit rumah 
Rumah Tangga Kapling Sedang = Tiap unit rumah 
Rumah Tangga Kapling Kecil = Tiap unit rumah 
Komersil    = 15% dari kebutuhan Rumah Tangga  
Sosial    = 10% dari kebutuhan Rumah Tangga 
Telepon umum   = 1 SS/500 unit rumah 
Wartel    = 1SS/250 unit rumah 
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3.2.4. RENCANA SISTEM JARINGANPRASARANA SUMBER DAYA AIR KOTA 

Rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air kota yang dapat dikembangkan di Kota 

batu meliputi: 

 Sistem jaringan sumberdaya air regional 

 Wilayah sungai di wilayah Kota Batu 

 Sistem jaringan irigasi yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian di wilayah Kota Batu 

 Sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan 

 Pengendalian bajir di wilayah Kota Batu 

Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, 

penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola 

pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.  

Penatagunaan sumber daya air ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air 

dan peruntukan air pada sumber air. Penyediaan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan 

kuantitas.  

Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan 

prasarananya sebagai media dan/atau materi. Pengembangan sumber daya air ditujukan untuk 

peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah 

tangga, pertanian, pariwisata, ketenagaan, dan untuk berbagai keperluan lainnya. 

 

A. Sistem jaringan sumber daya air regional 

Potensi air permukaan yang ada di Kota Batu yang merupakan sistem jaringan sumber daya 

air regional adalah Sungai Brantas. Arboretrum di Desa Sumber Brantas merupakan lokasi hulunya 

sungai Brantas yang pengembangan kedepannya harus di konservasi dan merupakan Kawasan 

Strategis Nasional. 

Sungai Brantas merupakan bagian dari sistem jaringan sumberdaya air ditetapkan menjadi 

wilayah strategis sungai nasional, karena menjadi bagian jalur sungai brantas yang melintas di 13  

(tiga belas) wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur dan menjadi bagian dari jaringan sumberdaya air 

yang pengelolaan meliputi : 

 Gerbangkertasusila yang merupakan PKN di wilayah Jawa Timur.  

 Melayani kawasan strategis nasional  

 Melayani daerah irigasi di Jawa Timur seluas >14.000 Ha 

 kerusakan perairan di Sungai Brantas di wilayah Jombang akan berakibat secara umum 

kerusakan dan ketersediaan air Sungai Brantas di wilayah Jawa Timur  

 perubahan supplay air di sungai brantas yang diakibatkan kerusakan sumber daya air 

Sungai Brantas di wilayah Jombang berdampak pada produksi di sektor pertanian secara 

luas di jawa Timur.  

Rencana penataan sungai Brantas yaitu : 

 Penetapan sempadan sungai 100 meter kanan-kiri badan sungai di luar kawasan 

permukiman, serta sempadan Sungai Brantas di dalam kawasan permukiman memiliki 

sempadan 15 meter di kanan-kiri badan sungai.  

 Pemanfaatan Arboretrum sebagai sumber sungai Brantas untuk kegiatan pengusahaan 

pariwisata alam dengan persyaratan sebagai berikut: 

 Luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana 

pariwisata alam maksimun 10% dari luas blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok 

pemanfaatan taman wisata alam yang bersangkutan. 

 Tidak mengubah bentang alam yang ada  

 Pemanfaatan aliran Sungai Brantas untuk melayani irigasi pertanian, pengendali banjir, 

kegiatan pariwisata dan sumber pembangkit energi 

 Perencanaan dan pengendalian penggunaan tanah kawasan terbangun, terutama untuk 

perumahan yang tidak berada di dalam kawasan konservasi sempadan sungai. 

 Diperlukan perencanaan pengembangan secara bersama dengan wilayah sekitar (Kota 

Malang, Kab. Malang) mengingat DAS Brantas dan pemanfaatan sumber daya air hanya 

dapat dilakukan dengan one sistem, one manajemen dan one planning 

 

B. Wilayah sungai di wilayah Kota Batu 

Wilayah sungai di Kota Batu meliputi anak-anak Sungai Brantas yang merupakan alternatif 

sumber air permukaan. Anak sungai menjadi bagian dari pengendali banjir. Anak-anak sungai 

ditetapkan sebagai pendukung irigasi lahan-lahan pertanian, khususnya lahan persawahan. 

Anak-anak sungai Brantas yang terdapat di wilayah Kota Batu terdiri Kali Braholo, Kali Ampo, Kali 

Sumpil, Kali Lanang, kali Mewek, dan kali Brugan. Dimensi anak sungai yang ada ± 25 – 28 meter.  

Rencana penataan anak-anak sungai di wilayah kota Batu yaitu : 

 Penetapan sempadan sungai kecil di luar kawasan permukiman memiliki sempadan 50 

meter di kanan-kiri badan sungai, dan Sungai kecil di dalam kawasan permukiman memiliki 

sempadan 10 meter di kanan-kiri badan sungai.  

 Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar sempadan paling sedikit 5 (lima) 

meter dari kaki tanggul sebelah luar; 

 Pemanfaatan aliran anak-anak sungai untuk melayani irigasi pertanian, pengendali banjir, 

kegiatan pariwisata dan sumber pembangkit energi 
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 Perencanaan dan pengendalian penggunaan tanah kawasan terbangun, terutama untuk 

perumahan yang tidak berada di dalam kawasan konservasi sempadan sungai. 

 

C. Sistem jaringan irigasi yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian di wilayah 

Kota Batu 

Pengembangan jaringan Irigasi diarahkan untuk mendukung produktivitas usaha tani guna 

meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, 

khususnya petani, yang diwujudkan melalui pengembanga sistem irigasi yang berkelanjutan. 

Rencana penataan sistem irigasi yang berkelanjutan melalui : 

a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, 

bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, 

serta memanfaatkan kembali air drainase; 

b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan 

jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah 

irigasi; 

c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan 

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan 

diversifikasi dan modernisasi usaha tani. 

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, 

berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pengembangan dan 

pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan di seluruh daerah irigasi. 

Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka 

meningkatkan produksi pertanian yang maksimal. Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi 

diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Penyediaan air irigasi 

direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai 

dasar penyusunan rencana tata tanam.  

Dalam penyediaan air irigasi pemerintah kota mengupayakan: 

a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antardaerah irigasi. 

b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam 

rangka penyediaan air irigasi. 

Jaringan irigasi yang terdapat di wilayah Kota Batu yakni jaringan irigasi non teknis, ½ 

teknis, dan teknis, dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan pengairan lahan-lahan pertanian. 

Lahan pertanian hortikultura dan tanaman pangan sangat bergantung terhadap sistem pengairan 

lahan pertanian yang baik. Kota Batu yang merupakan penghasil tanaman pertanian, perlu di 

kembangkan sistem irigasi yang baik pada lahan produktif pertanian yang tetap dipertahankan. 

Sumber–sumber air untuk sistem irigasi dapat dilakukan dengan mengalirkan air dari sumber 

mata air dan aliran sungai yang ada di wilayah Kota Batu. Jaringan irigasi ini dapat dibedakan 

menjadi saluran primer dan sekunder. Saluran primer dialirkan untuk pemerataan distribusi untuk 

kebutuhan dalam areal yang lebih luas, sedangkan pendistribusian air untuk wilayah yang lebih kecil 

dapat menggunakan saluran sekunder yang merupakan percabangan dari saluran primer. 

Pengembangan saluran irigasi (primer dan sekunder) ini mengikuti perkembangan luasan lahan 

pertanian yang harus dialiri air. Beberapa lahan pertanian /sawah tadah hujan dapat dialihkan 

menjadi sawah irigasi untuk meningkatkan hasil produksinya.  

Status daerah irigasi yang terdapat di Kota Batu menjadi wewenang dan tanggung jawab 

pemerintah, meliputi: 

a. Daerah irigasi yang melintasi Kabupaten/Kota yang merupakan tanggung jawab pemerintah 

provinsi, yang terdapat di Kota Batu meliputi : 

 D.I Kalilanang yang melintasi Kabupaten Malang dan Kota Batu, dengan luas daerah irgasi 

di Kota Batu 243 Ha.  

 D.I Ngukir yang melintasi Kabupaten Malang dan Kota Batu, dengan luas daerah irgasi di 

Kota Batu 168 Ha 

b. Daerah irigasi yang terdapat di Kota Batu yang merupakan tanggung jawab pemerintah kota, 

yang terdapat di Kota Batu dapat dilihat pada tabel 3.7: 

Tabel 3.7  
Status Daerah Irigasi 

Yang Menjadi Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota  
 

No Nama Daerah Irigasi Luasan (Ha) 
1 D.I Prambatan  550 
2 D.I Gedang Klutuk  197 
3 D.I Sarem  141 
4 D.I Sbr. Kalisusuh  115 
5 D.I Sbr. Beji  112 
6 D.I Sbr. Jeding  103 
7 D.I Sbr. Jurang Rejo  78 
8 D.I Sbr. Sejalur  63 
9 D.I Sbr. Gemulo 61 

10 D.I Sbr.Torong Dadap  59 
11 D.I Sbr. Torong Sisir  54 
12  D.I Sbr. Dompyong  17 
13 D.I Sbr. Kungkuk  16 
14 D.I Sbr. Bletok  16 
15 D.I Sbr. Preteng  17 
16  D.I Sbr. Sumberan  42 
17 D.I Sbr. Grinsing  23 
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No Nama Daerah Irigasi Luasan (Ha) 
18 D.I Sbr. Watu Gudik  10 
19  D.I Sbr. Torong Belok 20 
20 D.I Sbr. Kasinan  22 
21 D.I Sbr. Tenggulun  29 
22 D.I Sbr. Genengan  27 
23 D.I Sbr. Torong Rejo 26 
24 D.I Sbr. Ngukir Meranak  50 
25 D.I Sbr. Mojorejo  15 
26 D.I Sbr. Ngandat  14 
27 D.I Sbr. Beji A 24 
28 D.I Sbr. Dok  26 
29 D.I Sbr. Lodengkol 20 
30  D.I Sbr. Dandang  21 
31 D.I Sbr. Bendo  11 
32 D.I Kekep  17 
33 D.I Watu Gedek  36 
34 D.I Orooro Ombo  50 
35 D.I Tlekung  31 
36 D.I Gangsiran  15 
37 D.I Sbr. Kembang  31 
38 D.I Kokopan  16 
39 D.I Kaliampo 21 
40 D.I Dadaprejo 29 
41 D.I Arengareng 38 
42 D.I Karang Mloko  22 

Luasan Total 2285 
Sumber : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 390 tahun 2007 

 

Total luasan daerah irigasi yang terdapat di Kota Batu yang berstatus kewenangan 

pemerintah provinsi dan pemerintah kota adalah 2.613 Ha.  

Penyediaan air irigasi yang dikembangkan meliputi kawasan pertanian hortikultura yang ada 

di BWK III dan tanaman pangan yang terdapat di BWK I. 

Sistem irigasi yang dikembangkan untuk lahan pertanian hortikultura, pertanian tanaman 

pangan, dan perkebunan sebagai lahan pertanian abadi, dikembangkan sistem irigasi teknis dan 

tidak bercampur dengan sistem drainase rumah tangga. 

Upaya pengembangan pelayanan pengairan dilakukan dengan cara : 

 Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan aliran sungai; 

 Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah 

aliran sungai; 

 Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi; 

 Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air. 

D. Sistem jaringan air baku untuk air bersih 

Pengembangan kebutuhan air bersih untuk kegiatan konsumsi di Kota Batu sampai tahun 

2030 perlu dilakukan rencana pengembangan sebagai upaya pemerataan pelayanan kebutuhan air 

bersih dan penyehatan kehidupan masyarakat. Beberapa lokasi instalasi pengolahan air minum yang 

berada di Kota Batu perlu meningkatkan kapasitas produksinya, perluasan jaringan-jaringan yang 

ada sehingga dapat menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan air bersih, memaksimalkan 

sumber-sumber mata air yang ada dan memiliki debit air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih khususnya di daerah rawan air bersih, mengoptimalkan keberadaan sumur gali/bor sebagai 

satu-satunya fasilitas penyediaan air bersih di desa-desa rawan air bersih. 

Sampai saat ini di wilayah Kota Batu telah diinventarisasi sebanyak 83 sumber mata air yang 

produktif dan selama ini telah digunakan oleh PDAM Unit Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota 

Malang maupun digunakan oleh swasta dan masyarakat untuk berbagai keperluan. Mata air yang 

ada di Kota Batu dan beberapa potensi sumber mata air tersebut dimanfaatkan untuk PDAM, dimana 

masing-masing mata air tersebut melayani desa/ kelurahan tertentu dengan sistem gravitasi, antara 

lain : 

a. Mata air Darmi melayani Desa Oro – oro Ombo, Ngaglik dan Temas 

b. Mata Air Banyuning melayani Desa Beji, Ngaglik, Sisir dan Temas 

c. Mata air Gemulo melayani 3 desa Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo dan Desa Torongrejo serta 

melayani sebagian Desa Beji dan Desa Mojorejo 

d. Mata air Torong Belok melayani Desa Songgokerto dan Pesanggrahan 

e. Sumber Cemoro Kandang melayani Panderman Hill 

f. Mata air Ngesong 1 dan 2 melayani Desa Sumberejo, Sabtean dan Jl.Panglima Sudirman 

g. Mata air Kasinan melayani Desa Pesanggrahan. 

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air terdiri dari jaringan air bersih untuk 

kegiatan konsumsi dan sistem jaringan irigasi untuk kegiatan pertanian tanaman pangan. 

Rencana pengembangan sistem jaringan air bersih yang terdapat di Kota Batu meliputi Desa 

Tlengkung, Desa Junrejo, Desa Pendem, Desa Dadaprejo, Desa Giripurno, Desa Gunungsari, Desa 

Punten, Desa Bulukerto, Sumbergondo, Desa Tulungrejo dan Desa Sumber Brantas. Rencana 

pengembangan sumber mata air dengan menggunakan jaringan PDAM dikembangkan dengan 

sistem grativitasi. 
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Gambar 3.8  
Pengembangan Air Bersih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Hasil Rencana RTRW Kota Batu, 2010 
 

 

 

 

 

 

Pengembangan air bersih untuk kebutuhan kegiatan komersil seperti kegiatan perhotelan 

dapat dikembangkan tetapi perlu perijinan dari pemerintah Kota Batu dan dibatasi kegiatan 

pengeboran sumber air dalam tanah untuk kegiatan komersial. Tingkat kebuhan air bersih di Kota 

Batu untuk kegiatan domestik dan nondomestik berdasarkan rencana pengembangan sebanyak 

42.762.874 liter/hari. 

 

E. Pengendalian bajir di Wilayah Kota Batu 

Arahan pengendalian bagi kondisi pencegahan banjir adalah dengan membatasi secara ketat 

pembangunan di sekitar sempadan sungai. Sedangkan untuk sempadan sungai yang penggunaan 

sempadannya masih  didominasi oleh kegiatan non terbangun seperti di pinggir Sungai Brantas 

(batas Utara wilayah perencanaan) maka akan tetap dipertahankan dan pemberlakuan ketetapan 

sempadan sungai berlaku mutlak.  Upaya pengendalian banjir di wilayah Kota batu meliputi: 

 Pembangunan dan perbaikan saluran drainase di setiap sisi jalan untuk memperlancar 

limpasan air hujan dari jalan dan mencegah terjadinya genangan air yang dapat merusak 

konstruksi jalan pada masa mendatang. 

 Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk 

keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan 

bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. 

 Rencana pembuatan tangggul pada sungai tidak bertanggul di kawasan permukiman 

 Pembangunan sumur-sumur resapan air hujan di perkampungan memiliki penutup tanah 

(landcover) sebagian besar terbangun dan kurang tersedianya ruang terbuka hijau untuk 

mengendalikan limpasan air hujan. 

 
3.2.5. INFRASTRUKTUR PERKOTAAN 

Penyelenggaraan infrastruktur perkotaan meliputi sistem penyediaan air minum kota, system 

pengelolaan air limbah kota, system persampahan kota, sistem drainase kota; penyediaan dan 

pemanfaatan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki; dan jalur evakuasi bencana. 

Wilayah yang telah terlayani oleh 9 
sumber air bersih dengan sistem 
jaringan PDAM  

Wilayah yang mengalami rawan 
pelayanan sumber air bersih di 
wilayah Kota Batu. 

Arahan wilayah pengembangan 
sumber air bersih dengan 
memanfaatkan sumber daya air yang 
terdapat di lereng-lereng gunung, 
sehingga semua wilayah Kota Batu 
yang belum terlayani dan yang rawan 
pelayanan air bersih dapat terlayani air 
bersih dengan jaringan PDAM dengan 
sistem gravitasi 

Pengembangan 
pelayanan air bersih 
berdasarkan wilayah 

yang terlayani dan yang 
masih rawan air bersih 
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Tabel 3.8  
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Batu Tahun 2030 

 

No. Kecamatan Kelurahan/Desa 
Jumlah 

Penduduk 
(Jiwa) 

Penambahan Kebutuhan Air Bersih Tahun 2030 

Jumlah 
Penduduk 
Terlayani 

Sist. Perpipaan Q Domestik (L/Hari) Q Non Domestik 
(Liter/Hari) Q Losses       

(Liter/Hari) 
Q Total     
(L/Hari) Keb. SR Keb. HU 

S.R H.U S.R H.U Total Komersil Fasos dan 
Perkantoran 

1 Batu Kel.Sisir 33.811 30.430 23.668 10.143 2.840.161 304.290 3.144.451 628.890 471.668 424.501 4.669.510 4.733 50 
Kel.Temas 24.088 21.679 16.862 7.226 2.023.403 216.780 2.240.183 448.037 336.027 302.425 3.326.672 3.372 36 
Kel.Songgokerto 11.106 9.995 7.774 3.331 932.869 99.930 1.032.799 206.560 154.920 139.428 1.533.707 1.554 16 
Kel.Ngaglik 19.355 17.419 13.549 5.806 1.625.854 174.180 1.800.034 360.007 270.005 243.005 2.673.050 2.709 29 
Desa 
Pesanggrahan 19.647 17.681 13.753 5.893 1.650.314 176.790 1.827.104 365.421 274.066 246.659 2.713.249 2.750 29 

Desa Oro-Oro 
Ombo 13.630 12.266 9.541 4.088 1.144.905 122.640 1.267.545 253.509 190.132 171.119 1.882.304 1.908 20 

Desa Sumberejo 13.821 12.438 9.675 4.146 1.160.966 124.380 1.285.346 257.069 192.802 173.522 1.908.739 1.934 20 
Desa Sidomulyo 6.645 5.980 4.651 1.993 558.159 59.790 617.949 123.590 92.692 83.423 917.654 930 9 

Jumlah 142.103 127.888 99.472 42.626 11.936.631 1.278.780 13.215.411 2.643.082 1.982.312 1.784.080 19.624.885 19.890 209 
2 Junrejo Desa Junrejo 8.501 7.650 5.950 2.550 714.055 76.500 790.555 158.111 118.583 106.725 1.173.974 1.190 12 

Desa Tlekung 7.688 6.919 5.382 2.306 645.832 69.180 715.012 143.002 107.252 96.527 1.061.793 1.076 11 
Desa Dadaprejo 12.619 11.357 8.834 3.785 1.060.032 113.550 1.173.582 234.716 176.037 158.434 1.742.769 1.766 18 
Desa Mojorejo 9.102 8.192 6.372 2.730 764.596 81.900 846.496 169.299 126.974 114.277 1.257.047 1.274 13 
Desa Beji 17.992 16.193 12.595 5.397 1.511.363 161.910 1.673.273 334.655 250.991 225.892 2.484.810 2.518 26 
Desa Torongrejo. 8.674 7.806 6.072 2.602 728.643 78.060 806.703 161.341 121.005 108.905 1.197.954 1.214 13 
Desa Pendem 13.170 11.853 9.219 3.951 1.106.299 118.530 1.224.829 244.966 183.724 165.352 1.818.871 1.843 19 

Jumlah 77.748 69.970 54.424 23.321 6.530.820 699.630 7.230.450 1.446.090 1.084.568 976.111 10.737.218 10.881 112 
3 Bumiaji Desa Punten 10.025 9.022 7.018 3.007 842.102 90.210 932.312 186.462 139.847 125.862 1.384.483 1.403 15 

Desa Bulukerto 11.130 10.017 7.791 3.339 934.932 100.170 1.035.102 207.020 155.265 139.739 1.537.126 1.558 16 
Desa Gunungsari 11.137 10.023 7.796 3.341 935.521 100.230 1.035.751 207.150 155.363 139.826 1.538.090 1.559 16 
Desa Giripurno 15.630 14.066 10.941 4.688 1.312.883 140.640 1.453.523 290.705 218.028 196.226 2.158.482 2.188 23 
Desa Bumiaji  11.046 9.941 7.732 3.313 927.859 99.390 1.027.249 205.450 154.087 138.679 1.525.465 1.546 16 
Desa Pandanrejo 9.058 8.152 6.341 2.717 760.912 81.510 842.422 168.484 126.363 113.727 1.250.997 1.268 13 
Desa Tulungrejo  15.368 13.831 10.758 4.610 1.290.928 138.300 1.429.228 285.846 214.384 192.946 2.122.404 2.151 23 
Desa 
Sumbergondo 6.399 5.759 4.479 1.919 537.530 57.570 595.100 119.020 89.265 80.339 883.724 895 9 

Jumlah 89.794 80.811 62.856 26.934 7.542.667 808.020 8.350.687 1.670.137 1.252.603 1.127.343 12.400.770 12.568 131 

Total 309.644 278.669 216.751 92.881 26.010.118 2.786.430 28.796.548 5.759.310 4.319.482 3.887.534 42.762.874 43.339 452 
        Sumber : Hasil Rencana, 2010 

         Keterangan 
         Jumlah Penduduk Terlayani  = 70% dari jumlah penduduk 
         Sistem Perpipaan Sambungan Rumah = 70% dari penduduk terlayani  
         Sistem Perpipaan Hidran Umum = 30% dari penduduk terlayani 
         Q Domestik SR   = 120%/ hari dari sistem perpipaan SR 
         Q Domestik HU   = 30 liter/hari dari sistem perpipaan HU 
         Kebutuhan Sambungan Rumah = 1 SR/5 sistem perpipaan SR 
         Kebutuhan Hidran Umum  = 1 HU/200 sistem perpipaan HU 
         Komersil    = 20% dari kebutuhan rumah tangga 
         Fasos dan perkantoran  = 15% dari kebutuhan rumah tangga 
         Industri    = 10% dari kebutuhan rumah tangga 
         Kebocoran    = 10% dari total kebutuhan 
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3.2.5.1. Sistem Penyediaan Air Minum Kota 

Pemenuhan kebutuhan air minum kota untuk rumah tangga di Kota Batu dilakukan dengan 

pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). SPAM dapat dilakukan melalui: 

SPAM dengan jaringan perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, 

dan unit pengelolaan;  

 Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum dengan system distribusi jaringan 

perpipaan meliputi Kelurahan Temas, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Sisir, Desa Punten, Desa 

Gunungsari, Desa Bulukerto, Desa Sidomulyo, Desa Bumiaji, Desa Pandanrejo, Desa 

Giripurno, Desa Sumberejo, Desa Songgokerto, Desa Pesanggrahan, Desa Oror-oro Ombo, 

Desa Tlengkung, Desa Beji, Desa Torongrejo, Desa Junrejo, Desa Dadaprejo. 

Sumber mata air yang dimanfaatkan untuk melayani Kota Batu terdiri dari 7 sumber mata air 

yang berlokasi di Kecamatan Batu meliputi Desa Songgokerto, Desa Ngaglik, Sisir, Temas, 

Sumberejo, Sidomulyo, Pesanggrahan dan Oro-oro Ombo, Kecamatan Junrejo meliputi Desa 

Tlekung, Beji, Mojorejo dan Torongrejo serta Kecamatan Bumiaji terdapat di Desa 

Pandanrejo.  

 SPAM bukan jaringan perpipaan meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak 

penampungan air hujan, depo air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan 

perlindungan mata air.  

Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum dengan sistem distribusi jaringan 

bukan perpipaan meliputi Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, dan 

Desa Pesanggrahan. 

Rencana pengelolaan air minum kota meliputi : 

 Pengambilan air minum dari sumber mata air dengan menggunakan system gravitasi 

 Pengambilan air tanah dengan cara pemboran dalam atau sumur artesis dengan mendapat 

ijin dari Instansi yang berwenang untuk kebutuhan air minum 

 Mengembangkan sistem distribusi air bersih pada pusat kawasan, dan seterusnya menyebar 

ke pemukiman penduduk diharapkan 90 % penduduk dapat terlayani jaringan air bersih 

perpipaan. 

 Pengembangan air minum pada kawasan pusat kota khususnya alun-alun Kota Batu dapat 

dikembangkan hingga mencapai pemanfaatan air bersih secara langsung (langsung diminum) 

dari sumber jaringan (kran umum) tanpa perlu diolah lagi untuk mendukung kegiatan wisata 

di Kota Batu. 

 Bekerjasama denga pihak swasta dalam penyediaan air minum 

 Penggunaan teknologi dalam pengolahan air minum  

 

3.2.5.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota 

Air buangan atau limbah yang terbesar dalam suatu kawasan perencanaan, berasal dari 

kegiatan domestik (rumah tangga). Masyarakat Kota Batu yang berada di pusat kota, banyak 

menggunakan sistem on-site untuk limbah tinja dengan membangun WC di tiap-tiap rumah. Untuk 

limbah buangan dapur dan kamar mandi serta cuci biasanya langsung masuk ke saluran rumah 

masing-masing baik sungai maupun saluran pematusan.  

Recana pengembangan pengelolaan air limbah di Kota Batu secara garis besar meliputi  

A. Sistem pembuangan air kotor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : 

1. Dirancang dengan baik, meliputi penampungan dan pembuangan yang segera dari tinja 

manusia, agar tidak menimbulkan penyebaran penyakit, kimia, dan fisis. 

2. Perencanaan sistem harus memperhatikan kondisi dan karakter tapak, serta harus dibuat 

di atas rencana letak topografi dari tapak. 

B. Rencana pengembangan sistem pembuangan air limbah meliputi: 

1. penggunaan septik-tank dan peresapan dilakukan dengan memperhatikan desain 

peresapan; 

2. pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan kapasitas besar wajib 

menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan memerlukan pengorganisasian 

(sistem Off-Site); dan 

3. penggunaan sistem pembuangan secara komunal  untuk pusat kegiatan fasilitas umum. 

Produksi air limbah diperkirakan sebesar 70 % volume air bersih yang telah digunakan dibuang 

kembali dalam bentuk air limbah maka timbulan air limbah yang dihasilkan oleh setiap kegiatan 

adalah untuk domestik air limbah yang ditimbulkan sebanyak 70 % dari kebutuhan air bersih, 

demikian  juga untuk kegiatan  non domestik limbah yang ditimbulkan adalah sebesar 70 % dari 

kebutuhan air bersih. 

Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air kotor/limbah, 

maka dikembangkan penanganan sistem pembuangan air limbah terpusat. Jenis penanganan air 

limbah tersebut meliputi : 

1. Penanganan air limbah sistem setempat (on–site)  

Penanganan air limbah sistem setempat (on–site) yaitu penanganan air limbah di lokasi 

setempat untuk melayani perorangan atau sekelompok warga yang dikelola oleh warga setempat 

dengan penggunaan teknologi tepat guna/sederhana. 

2. Penanganan air limbah sistem terpusat (off-site)  

Penanganan air limbah sistem terpusat (off-site) yaitu penanganan air limbah untuk melayani 

sejumlah penduduk yang dikelola oleh suatu lembaga dengan penggunaan teknologi tinggi. 

Rencana pengelolaan prasarana air limbah adalah: 
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a. mengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah yang tidak 

terlayani saluran air limbah terpusat; 

b. pengadaan dan mengoptimalkan pelayanan sistem terpusat pada kawasan-kawasan yang sudah 

dilayani sistem tersebut; 

c. pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel, restoran dan 

rumah tangga. 

Sistem pengelolaan air limbah kota meliputi system air pembuangan yang terdiri atas system 

pembuangan air limbah (sewerage) termasuk system pengolahan berupa instalasi pengolahan air 

limbah (IPAL) dan system pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) baik individual maupun 

komunal. 

a. Sistem pembuangan air limbah (sewerage) termasuk system pengolahan berupa instalasi 

pengolahan air limbah (IPAL), meliputi: 

Pengelolaankawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan kapasitas besar wajib 

menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan memerlukan pengorganisasian (sistem 

Off-Site)dengan penggunaan teknologi tinggi. Rencana lokasi pengelolaan air limbah (IPAL) di 

arahkan pada Desa Giripurno. 

b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal. 

Bentuk penanganan pembuangan air limbah/kotor meliputi: 

 Air kotor dari kamar mandi, dapur dan cucian dapat dibuang ke saluran drainase terdekat 

setelah melalui bak pengendap/alat penyaring pada masing-masing rumah. Bak 

pengendap/alat penyaring ini diperlukan agar bahan-bahan padat kotoran (sisa-sisa 

makanan, pasir dan lain-lain) yang terbawa air kotor bisa tertahan di bak pengendap 

tersebut. 

 Air Kotor dari WC/Kakus : air kotor ini disalurkan ke tangki septik, kemudian dialirkan ke 

sumur peresapan atau ke jaringan saluran air kotor (riool). 

Sistem pembuangan air limbah rumah tangga diarahkan pada penerapan teknologi sanitasi 

dengan biaya murah (low cost sanitation) secara on-site. Sistem pengolahan diarahkan pada 

sistem on-site sanitation dengan fasilitas-fasilitas sebagai berikut : 

 Jamban Keluarga (Jaga) 

 Septic Tank 

 Mandi, Cuci dan Kakus  (MCK) 

 Jamban Majemuk (Jamak) 

 

 

 

3.2.5.3. Sistem Persampahan Kota 

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah terdiri atas: 

sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Sampah rumah 

tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah 

spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, 

kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Dan sampah spesifik 

meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung 

limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran 

bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau sampah yang timbul secara 

tidak periodik. 

Berdasarkan sumbernya, sampah dibedakan menjadi sampah domestik dan non domestik. 

Sampah domestik berasal dari aktivitas rumah tangga dan sampah non domestik berasal dari 

kawasan perdagangan dan jasa, sampah dari penyapuan jalan, sampah rumah sakit maupun sumber 

lainnya yang tersebar di wilayah studi.  

Mendorong secara sistematis kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, dengan penerapan 

4R (reuse,replace,recycle,reduction) dari limbah padat. Pengelolaan sampah rumah tangga dan 

sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah; dan penanganan sampah. 

Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah 

dan/atau pemanfaatan kembali sampah. 

Kegiatan penanganan sampah meliputi: 

a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, 

dan/atau sifat sampah; 

b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke 

tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; 

c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan 

sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan 

akhir; 

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau 

e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan 

sebelumnya ke media lingkungan secara aman. 

Sistem persampahan di wilayah kota meliputi: 

a. penempatan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah 

dengan sistem pelayanannya bersifat pembagian wilayah pelayanan; 

b. tempat penampungan sementara secara terpusat pada tiap unit-unit lingkungan dan pusat 

kegiatan pelayanan;  
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c. pengelola kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas 

umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. 
Penanganan sampah di wilayah Kota Batu pada masa mendatang terutama pada lokasi yang 

padat penghuninya  serta tempat fasilitas pelayanan masyarakat, harus dilakukan secara  kolektif 

dan insentif mulai dari sistem pengumpulan kemudian dibuang ke TPA.   

Operasional pengelolaan persampahan merupakan salah satu sub sistem dari sistem 

pengelolaan persampahan.  Sub sistem operasional terdiri dari : 

 Sistem pewadahan, 

 Sistem pengumpulan, 

 Sistem pemindahan, 

 Sistem pengangkutan, 

 Sistem pembuangan akhir, 

Bila salah satu kegiatan tersebut putus atau tidak tertangani dengan baik, maka akan timbul 

masalah kesehatan, genangan/banjir, pencemaran air permukaan, pencemaran air tanah, dan 

estetika. Oleh karena itu kelima sub-sub sistem di atas harus diupayakan berlangsung dengan lancar 

dan menerus dengan meniadakan segala faktor penghambat yang ada.  Baik dari sub sistem 

organisasi dan manajemen, teknik operasional, biaya, pengaturan serta peran serta masyarakat. 

Pengelolaan persampahan dengan dilakukan kegiatan 4R yakni reduce, reuse dan recycle. 

Pengembangan penanganan persampahan dilakukan pada kawasan perumahan, pasar terutama 

pasar Soggoriti, sekolahan, perkantoran, rumah sakit/puskesmas, maupun pada saluran drainase 

dan irigasi yang terdapat sampah. 

Rencana sistem persampahan, khususnya lokasi tempat pemrosesan akhir direncanakan 

terdapat di luar pusat perkotaan dan sistem pelayanannya bersifat pembagian wilayah pelayanan. 

Rencana pengembangan lokasi TPA di Kota Batu terdapat di Desa Tlekung Kecamatan Junrejo yang 

memiliki luas ±6.08 Ha. Dalam mendukung kegiatan pembuangan akhir hingga tahun 2030maka 

lokasi arahan pembuangan sampah alternatif selain di Tlengkung dapat dikembangkan di Desa 

Giripurno yakni di Sebrang Bendo. Arahan penanganan system persampahan di TPA Tlengkung dan 

Desa Giripurno dapat dilakukan dengan teknologi pengkomposan sampah organik, teknologi daur 

ulang sampah non organik, serta sanitary landfill. 

TPA sampah berfungsi sebagai penunjang bagi kegiatan penduduk di kawasan budidaya yang 

mengakibatkan timbulan sampah dari aktivitas manusia.  

Kriteria umum Pemilihan lokasi TPA sampah harus mengikuti persyaratan hukum, ketentuan 

perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL, ketertiban umum, 

kebersihan kota/lingkungan, peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan perencanaan tata 

ruang kota serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, yaitu : 

 Tidak terletak pada daerah banjir  

 Tidak terletak pada lokasi yang permukaan airnya tinggi 

 Tidak boleh dizona bahaya geologi (misalnya petahan dan sesar) 

 Tidak boleh memiliki muka air tanah < 3 meter 

 Tidak boleh kelulusan tanah > 10-6 mm/det 

 Jarak terdapat sumber air minum harus >100 m di hilir aliran 

 Kemiringan zona harus < 20% 

 Tidak boleh pada daerah lindung/cagar alam 

Setiap orang dilarang dalam mengoperasikan tempat pengolahan akhir dengan metode “open 

dumping” serta mengimpor dan mengekspor sampah. 

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan berbasis pada komunitas melalui peningkatan 

kapasitas masyarakat yang berkiprah di bidang pengelolaan sampah oleh pemerintah, pemerintah 

daerah dan/atau badan usaha serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, air bersih, 

pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat sekitar lokasi pembuangan sampah. 
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Tabel 3.9  
Proyeksi Volume Sampah Kota Batu Tahun 2030 

 

No. Kecamatan Kelurahan/Desa 
Jumlah 

Penduduk 
(Jiwa) 

Produksi Sampah (Liter/Hari) 

Volume 
Total 

(M3/Hari) 

SARANA 

Sampah Non Domestik Pengumpulan Pemindahan Pengangkutan 

Domestik Pasar Perdagangan 
Lainnya Jalan Lain-

lain 

Tong 
Sampah 

50 L 

Gerobak 
Kap. 2 

m3 

Transfer 
Depo Kap. 

10 m3 

Dump Truck 
Kap. 6 m3 

1 Batu Kel.Sisir 33.811 84.529 21.132 4.226 8.453 4.226 122,57 2.451 61 12 20 
Kel.Temas 24.088 60.220 15.055 3.011 6.022 3.011 87,32 1.746 44 9 15 
Kel.Songgokerto 11.106 27.764 6.941 1.388 2.776 1.388 40,26 805 20 4 7 
Kel.Ngaglik 19.355 48.389 12.097 2.419 4.839 2.419 70,16 1.403 35 7 12 
Desa 
Pesanggrahan 19.647 49.116 12.279 2.456 4.912 2.456 71,22 1.424 36 7 12 

Desa Oro-Oro 
Ombo 13.630 34.075 8.519 1.704 3.407 1.704 49,41 988 25 5 8 

Desa Sumberejo 13.821 34.553 8.638 1.728 3.455 1.728 50,10 1.002 25 5 8 
Desa Sidomulyo 6.645 16.612 4.153 831 1.661 831 24,09 482 12 2 4 

Jumlah 142.103 355.257 88.814 17.763 35.526 17.763 515 10.302 258 52 86 
2 Junrejo Desa Junrejo 8.501 21.252 5.313 1.063 2.125 1.063 30,81 616 15 3 5 

Desa Tlekung 7.688 19.221 4.805 961 1.922 961 27,87 557 14 3 5 
Desa Dadaprejo 12.619 31.549 7.887 1.577 3.155 1.577 45,75 915 23 5 8 
Desa Mojorejo 9.102 22.756 5.689 1.138 2.276 1.138 33,00 660 16 3 5 
Desa Beji 17.992 44.981 11.245 2.249 4.498 2.249 65,22 1.304 33 7 11 
Desa Torongrejo. 8.674 21.686 5.421 1.084 2.169 1.084 31,44 629 16 3 5 
Desa Pendem 13.170 32.926 8.231 1.646 3.293 1.646 47,74 955 24 5 8 

Jumlah 77.748 194.370 48.592 9.718 19.437 9.718 282 5.637 141 28 47 
3 Bumiaji Desa Punten 10.025 25.063 6.266 1.253 2.506 1.253 36,34 727 18 4 6 

Desa Bulukerto 11.130 27.825 6.956 1.391 2.783 1.391 40,35 807 20 4 7 
Desa Gunungsari 11.137 27.843 6.961 1.392 2.784 1.392 40,37 807 20 4 7 
Desa Giripurno 15.630 39.074 9.768 1.954 3.907 1.954 56,66 1.133 28 6 9 
Desa Bumiaji 11.046 27.615 6.904 1.381 2.761 1.381 40,04 801 20 4 7 
Desa Pandanrejo 9.058 22.646 5.662 1.132 2.265 1.132 32,84 657 16 3 5 
Desa Tulungrejo 15.368 38.420 9.605 1.921 3.842 1.921 55,71 1.114 28 6 9 
Desa 
Sumbergondo 6.399 15.998 3.999 800 1.600 800 23,20 464 12 2 4 

Jumlah 89.794 224.484 56.121 11.224 22.448 11.224 326 6.510 163 33 54 

Total 309.644 774.111 193.528 38.706 77.411 38.706 1.122 22.449 561 112 187 
   Sumber : Hasil Rencana, 2010 
      Keterangan 
      Sampah domestik  = 2,5L/liter 
      Sampah pasar   = 25% dari sampah domestik  
      Sampah perdagangan lainnya = 5% dari sampah domestik 
      Sampah jalan   = 10% dari sampah domestik 
      Sampah lain-lain  = 5% dari sampah domestik  
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Upaya pengelolaan TPA Tlengkung dan TPA Sebrang Bendo meliputi: 

 Harus memenuhi syarat AMDAL yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang - 

undangan yang berlaku 

 Dikelola dengan memanfaatkan teknologi penanganan ramah lingkungan 

 Untuk menghindari perembesan lindi terhadap air tanah perlu dilakukan: 

 Pemilahan sampah yang dilaksanakan pada sumber sampah 

 Efisiensi dalam pengangkutan sampah 

 Teknologi pengolahan sampah yang mengacu pada : teknologi daur ulang sampah non 

organic, prioritas kepada pengolahan sampah organik seperti proses Bio fertilized, 

memaksimalkan sistem 3 R (reuse, recycle, reduce) 

 Pengolahan sampah menjadi sumber energi baru perlu dikembangkan 

 Posisi sanitary landfill harus dibawah air tanah karena dapat menimbulkan polusi air yang 

menyebabkan bau, uap zat kimia beracun, bahan organik dan anorganik beracun serta 

bibit penyakit 

 Pembangunan perumahan yang membangun 80 rumah harus menyediakan tempat 

pembuangan sampah sementara (TPS), alat pengmupul, sedangkan pengangkutan dan 

pembuangan akhir sampah bergabung dengan yang sudah ada. 

 

3.2.5.4. Sistem Drainase Kota 

Sistem pembuangan air hujan/drainase meliputi: 

a. sistem pembuangan air hujan disesuaikan dengan sistem drainase tanah yang ada dan tingkat 

peresapan air kedalam penampang/profil tanah, serta arah aliran memanfaatkan topografi 

wilayah; 

b. sistem pembuangan air hujan meliputi jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier;  

c. pemeliharaan kelestarian sungai-sungai sebagai sistem drainase primer, melalui kegiatan 

normalisasi sungai-sungai dan konservasi sempadan sungai. 

  Perencanaan sistem drainase harus dapat memberi kontribusi pasokan air tanah/air baku, 

sehingga prosentase pasokan air baku dan air tanah dari wilayah Kota Batu dapat dipertahankan 

kontribusinya. Perencanaan sistem jaringan drainase juga harus memperhatikan kondisi lapisan 

tanah yang terdapat di wilayah Kota Batu, dimana mayoritas lapisan tanah yang ada adalah tanah 

grumosol, terutama pada Kecamatan Bumiaji, sedangkan pada kawasan pusat kota merupakan 

mayoritas tanah mediteran. Tindakan perencanaan sistem drainase yang akan dikembangkan di 

wilayah Kota Batu pada beberapa lokasi berbeda-beda berdasarkan kedalaman lapisan tanah (tanah 

kedap air), dan sistem drainase tanah yang ada di Kota Batu. 

  Pada wilayah Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Temas, Desa Mojorejo, Desa 

Dadaprejo, Desa Junrejo dan Desa Pendem dengan kelerengan datar hingga landai relatif 

perbandingan jumlah air yang mengalir di permukaan tanah terhadap besarnya curah hujan relatif 

lambat. Aliran air di permukaan tanah masih lambat, sehingga masih terjadi penggenangan untuk 

beberapa waktu. Sedangkan pada wilayah Batu yang curam, khususnya pada daerah kaki bukit yang 

dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian, perbandingan relatif jumlah air yang mengalir 

dipermukaan tanah terhadap besarnya curah hujan relatif sedang hingga cepat. Sebagian air hujan 

meresap ke dalam tanah sedangkan keadaan permukaan tanah masih tetap basah. Didaerah ini 

akibat aliran air sering menimbulkan terjadi erosi tanah. 

Rencana jaringan drainase di Kota Batu meliputi : 

 Drainase primermeliputi Sungai Brantas, Kali Lanang, dan Kali Braholo yang merupakan 

sumber pembuangan dari saluran drainase sekunder 

 Drainase sekunder meliputi saluran Kali Sumbergunung, Kali Kungkuk, Kali Ngujung, Kali 

Kasin, Kali Brugan, Kali Mranak, Kali Curah Kikil, Kali Ampo, Kali Kungkuk, dan Kali Sumpil, 

dan Kali Junggo yang mengarah pada kawasan fungsional. 

 Drainase tersier meliputi saluran drainase yang berasal dari blok bangunan funsional 

mengarah padasaluran drainase sekunder. 

Pengembangan jaringan drainase di wilayah Kota Batu harus mempertimbangkan beberapa 

hal, yaitu : 

a. Sistem jaringan drainase yang diarahkan di Kota Batu disesuaikan dengan sistem drainase tanah 

yang ada dan tingkap peresapan air kedalam penampang/profil tanah, serta arah aliran 

memanfaatkan topografi wilayah. Sistem jaringan drainase juga harus diarahkan pada sungai 

dan kondisi lapisan tanah terhadap daya resapan yang ada di wilayah Kota Batu. 

b. Pemeliharaan kelestarian sungai-sungai melalui kegiatan normalisasi sungai-sungai yang ada dan 

konservasi sempadan sungai.  

c. Pengembangan sistem drainase terpadu, khususnya dalam pembangunan saluran drainase kota 

yang mana buangan akhirnya akan menuju ke Sungai Brantas yang melintasi wilayah Kota Batu. 

Untuk itu yang perlu dilakukan : 

 Penegasan badan sungai atau normalisasi sungai dengan memperhatikan limpasan debit air 

yang akan dialirkan melalui Sungai Brantas dan sungai-sungai yang lain. Pada sistem 

pertemuan sungai yang ada di Kota Batu, besarnya sempadan normalisasi dibuat lebih lebar 

dengan tetap memperhatikan kondisi dasar sungai agar tidak terjadi pendangkalan, 

mengingat pertemuan sungai ini akan menerima limpasan debit air yang besar dari wilayah 

Kota Batu bagian utara dan selatan.  
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 Perlakuan terhadap kondisi dasar sungai agar tidak mengalami pengendapan dan 

mengakibatkan luapan air buangan ke wilayah sekitarnya. Perlakuan terhadap dasar sungai 

ini untuk mengantisipasi aliran balik air buangan dari saluran akhir yang dapat menimbulkan 

genangan atau banjir bagi wilayah sekitarnya. 

 Pembuatan saluran drainase kota dan normalisasi sungai perlu memperhatikan besaran debit 

air yang akan mengalir melalui saluran dan sungai tersebut, mengingat besarnya debit air 

tersebut dipengaruhi juga oleh kondisi daya serap tanah. Besarnya daya serap tanah 

tergantung dari kondisi geologi yang mana wilayah Kota Batu merupakan lapisan tanah 

dengan tingkat daya serap yang baik sehingga air yang mengalir di permukaan akan tidak 

terlalu besar jumlahnya. 

Rencana pengembangan prasarana drainase adalah: 

a. menyempurnakan dan meningkatkan jaringan drainase mikro yang ada serta mengembangkan  

jaringan drainase mikro yang baru secara terpadu pada tempat-tempat yang belum terlayani; 

b. meningkatkan fungsi pelayanan drainase makro. 

Untuk rencana pengembangan sistem pematusan di Kota Batu di utamakan pada kawasan 

pusat kota, kawasan pengembangan perumahan real estate, kawasan pengembangan pariwisata, 

kawasan pengembangan pusat pelayanan, jalan kolektor primer dan kolektor sekunder yang 

terdapat pada desa-desa pusat perkotaan. Selain itu juga pengembangan jaringan pematusan juga 

diprioritaskan pada Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu yang merupakan lokasi rawan banjir di Kota 

Batu.  

 

3.2.5.5. Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jalan Pejalan 

Kaki 

Pedestrian/pejalan kaki adalah pengguna jalur pejalan kaki, baik dengan maupun tanpa alat 

bantu bahasa yang mudah dimengerti adalah orang yang sedang berjalan di jalur pejalan kaki 

(pengguna jalur pejalan kaki adalah siapa saja tanpa terkecuali, dari orang yang sempurna secara 

fisik sampai penyandang cacat).  

Zona pejalan kaki adalah area yang diperuntukan untuk jalur pejalan kaki. Zona pejalan kaki 

terdiri dari beberapa bagian yaitu zona bagian depan gedung, zona pengunaan bagi pejalan kaki, 

zona tanaman/perabot, dan zona pinggiran jalan. Prasarana dan sarana ruang pejalan kaki berfungsi 

untuk menfasilitasi pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lain dengan lancar, selamat, aman dan 

nyaman. Prasarana pejalan kaki adalah fasilitas utama berupa jalur khusus yang diperkeras yang 

disediakan untuk pejalan kaki. Sarana pejalan kaki adalah fasilitas pendukung jalur pejalan kakiyang 

dapat berupa bangunan pelengkap petunjuk informasi maupun alat penunjang lainnya yang 

disediakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. 

Penyediaan ruang pejalan kaki diprioritaskan untuk dikembangkan pada:  

a. Kawasan perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi;  

b. Jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap; 

c. Lokasi-lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi dan periode yang pendek, seperti stasiun, terminal, 

sekolah, rumah sakit, dan lapangan olah raga; 

d. Kawasan yang memiliki aktivitas yang tinggi, seperti pasar dan kawasan bisnis/komersial, dan 

jasa; 

e. Lokasi yang mempunyai mobilitas yang tinggi pada hari-hari tertentu, misalnya 

lapangan/gelanggang olah raga dan tempat ibadah. 

Ruang pejalan kaki dapat ditempatkan di sepanjang jalan atau pada suatu kawasan yang 

akibat pertumbuhannya memerlukan ruang pejalan kaki, dengan memperhatikan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 

a. Agar dapat berfungsi dengan baik dan optimal pemanfaatannya, ruang pejalan kaki harus 

memenuhi persyaratan penyediaannya yaitu keamanan, kenyamanan, keindahan, kemudahan 

interaksi sosial, bagi semua pengguna pejalan kaki termasuk yang memiliki keterbatasan fisik 

(penyandang cacat). 

b. Ruang pejalan kaki sebaiknya diterapkan pada 1/4 bahu jalan, dengan pertimbangan ruang 

tersebut dapat diakses langsung oleh pejalan kaki. Dasar pertimbangannya adalah lahan tersebut 

merupakan ruang publik, sementara untuk penerapan di area non publik, sangat tergantung 

pada kesepakatan dengan pemilik lahan. 

c. Penyediaan ruang pejalan kaki dapat dikembangkan pada kawasan perdagangan dan jasa, ruang 

terbuka, khusus, perumahan, industri dan peruntukan campuran 

d. Penyediaan ruang pejalan kaki harus bersifat interzona dan intermoda, serta menjadi salah satu 

syarat untuk memudahkan akses ke pusat-pusat kegiatan. Syarat penyediaan minimal adalah 

300-400 meter dari halte transit atau sekitar 5-10 menit jika ditempuh dengan berjalan kaki. 

e. Ruang pejalan kaki harus memiliki hirarki penggunaan. Pada umumnya berawal dari satu titik ke 

titik lainnya seperti dari rumah ke kantor atau lokasi tujuan akhir dan sebaliknya. 
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Tabel 3.10  
Proyeksi Volume Air Limbah Kota Batu Tahun 2030 

 

No. Kecamatan Kelurahan/Desa 
Jumlah 

Penduduk 
(Jiwa) 

Domestik (M3/Hari) Non Domestik (M3/Hari) 

Total 
(M3/Hari) Kebutuhan 

Air Bersih 

Aliran 
Air 

Kotor 

Aliran 
Air 

Pekat 

Perdagangan 
Dan Jasa Perkantoran Fasilitas 

Sosial 

1 Batu Kel.Sisir 33.811 3.144 2.358 118 629 314 314 3.734 
Kel.Temas 24.088 2.240 1.680 84 448 224 224 2.660 
Kel.Songgokerto 11.106 1.033 775 39 207 103 103 1.226 
Kel.Ngaglik 19.355 1.800 1.350 68 360 180 180 2.138 
Desa Pesanggrahan 19.647 1.827 1.370 69 365 183 183 2.170 
Desa Oro-Oro Ombo 13.630 1.268 951 48 254 127 127 1.505 
Desa Sumberejo 13.821 1.285 964 48 257 129 129 1.526 
Desa Sidomulyo 6.645 618 463 23 124 62 62 734 

Jumlah 142.103 13.215 9.912 496 2.643 1.322 1.322 15.693 
2 Junrejo Desa Junrejo 8.501 791 593 30 158 79 79 939 

Desa Tlekung 7.688 715 536 27 143 72 72 849 
Desa Dadaprejo 12.619 1.174 880 44 235 117 117 1.394 
Desa Mojorejo 9.102 846 635 32 169 85 85 1.005 
Desa Beji 17.992 1.673 1.255 63 335 167 167 1.987 
Desa Torongrejo. 8.674 807 605 30 161 81 81 958 
Desa Pendem 13.170 1.225 919 46 245 122 122 1.454 

Jumlah 77.748 7.230 5.423 271 1.446 723 723 8.586 
3 Bumiaji Desa Punten 10.025 932 699 35 186 93 93 1.107 

Desa Bulukerto 11.130 1.035 776 39 207 104 104 1.229 
Desa Gunungsari 11.137 1.036 777 39 207 104 104 1.230 
Desa Giripurno 15.630 1.454 1.090 55 291 145 145 1.726 
Desa Bumiaji 11.046 1.027 770 39 205 103 103 1.220 
Desa Pandanrejo 9.058 842 632 32 168 84 84 1.000 
Desa Tulungrejo 15.368 1.429 1.072 54 286 143 143 1.697 
Desa Sumbergondo 6.399 595 446 22 119 60 60 707 

Jumlah 89.794 8.351 6.263 313 1.670 835 835 9.916 
Total 309.644 28.797 21.597 1.080 5.759 2.880 2.880 34.196 

      Sumber : Hasil Rencana, 2010 
      

      Keterangan 
           Aliran air kotor domestik  = 75% dari kebutuhan air bersih domestik 
           Aliran air pekat domestik  = 5% dari kebutuhan air bersih domestik 
           Aliran air kotor perdagangan dan jasa = 20% dari kebutuhan air bersih domestik 

      Aliran air kotor perkantoran  = 10% dari kebutuhan air bersih domestik 
      Aliran air kotor fasilitas sosial  = 10% dari kebutuhan air bersih domestik 
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f. Ruang pejalan kaki sebagai jalur utama harus memiliki sarana dan prasarana untuk membantu 

mobilitas, seperti ramp pejalan kaki untuk memberikan kenyamanan dalam berjalan serta 

membantu kaum penyandang cacat untuk dapat dengan mudah melintas 

g. Untuk menghubungkan antar ruang pejalan kaki yang berseberangan dibangun jembatan 

penyeberangan dan penyeberangan sebidang. 

h. Perlu tersedia titik-titik yang menghubungkan pejalan kaki dengan moda transportasi seperti 

halte atau shelter kendaraan umum. 

i. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana ruang pejalan kaki, harus disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

j. Standar penyediaan pelayanan ruang pejalan kaki sangat bervariasi, ukuran dan dimensinya 

tergantung dari tingkat pelayanan (level of service) dan tingkat volume pergerakan ruang pejalan 

kaki. 

k. Penyediaan srana dan prasarana ruang pejalan kaki tergantung pada tipologi ruang pejalan kaki. 

Tipologi ini disesuaikan dengan peruntukan ruang di kawasan terkait. 

Tipologi ruang pejalan kaki meliputi :  

b) Ruang Pejalan Kaki di Sisi Jalan (Sidewalk) 

Ruang pejalan kaki di sisi jalan (sidewalk) merupakan bagian dari sistem jalur pejalan kaki dari 

tepi jalan raya terluar lahan milik bangunan. 

c) Ruang Pejalan Kaki di Kawasan komerisal/perkantoran (arcade) 

Ruang pejalan kaki yang berdampingan dengan bangunan pada salah satu atau kedua sisinya. 

Ruang pejalan kaki di pusat kawasan bisnis dan pusat kota ini adalah area yang harus dirancang 

untuk mengakomodir volume yang lebih besar dari para pejalan kaki dibanding di area-area di 

kawasan permukiman. Batas jalanan (jalur transportasi) pad area ini dapat dimanfaatkan untuk 

berbagai tujuan yang beragam dan secara umum terdiri dari berbagai zona, antara lain: zona 

bagian depan gedung, zona bagi pejalan kaki, zona bagi tanaman/perabot dan zona untuk 

pinggiran jalan. Pembagian zona ini dimaksudkan agar ruang pejalan kaki yang ada dapat tetap 

melayani para pejalan kaki yang melintasi area ini dengan nyaman.  

d) Ruang Pejalan Kaki di RTH (Green Pathway)  

Merupakan ruang pejalan kaki yang terletak diantara ruang terbuka hijau. Ruang ini merupakan 

penghalang diantara ruang hijau dan ruang lalu lintas pejalan kaki. Area ini menyediakan satu 

penyangga dari lalu lalang kendaraan di jalan dan memberikan kesempatan untuk menyiapkan 

berbagai elemen ruang seperti hidran air, kios telepon umum, dan perabot-perabot jalan 

(bangku:angku, marka, dan lain-lain). 

e) Ruang Pejalan Kaki di Bawah Tanah (Underground)) dan Ruang Pejalan Kaki di Atas Tanah 

(Elevated)  

Ruang pejalan kaki dibawah tanah dan atas tanah ini harus disesuaikan dengan tempat 

penyebrangan bagi pejalan kaki di bawah tanah dan atas tanah. Penyebrangan ini harus mampu 

dilihat dengan tepat untuk dapat melewatinya. Untuk membantu jarak pandang dimalam hari, 

tempat penyebrangan di bawah jalan harus menyediakan penerangan yang cukup. 

 

A. Pengembangan Zona Pejalan Kaki di Pusat Kota  

Ruang pejalan kaki di area ini dapat berfungsi untuk berbagai tujuan yang beragam dan secara 

umum terdiri dari berbagai zona yang dapat dimanfaatkan antara lain : zona bagian depan gedung, 

zona bagi pejalan kaki, zona bagi tanaman/perabotan jalan, dan zona untuk penggiran jalan. 

a. Zona Bagian Depan Gedung 

 Zona bagian depan gedung adalah area antara dinding gedung dan pejalan kaki. Pejalan kaki 

biasanya tidak merasa nyaman bila berjalan kaki secara langsung berdekatan dengan dinding 

gedung atau pagar. Untuk itu jarak minimum setidaknya berjarak 0,6 meter dari jarak sisi 

gedung atau tergantung pada penggunaan area ini. Ruang bagian depan dapat ditingkatkan 

untuk memberikan kesempatan untuk ruang tambahan bagi pembukaan pintu atau kedai 

kopi disisi jalan, serta kegiatan lainnya. 

 Bagian orang yang memiliki keterbatasan indera penglihatan dan sering berjalan di zona ini, 

dapat menggunakan suara dari gedung yang berdekatan sebagai orientasi atau bagi tuna 

netra pengguna tongkat dapat berjalan dengan jarak antara 0,3 meter hingga 1,2 meter dari 

bangunan. 

 Bagian depan harus bebas dari halangan atau berbagai objek yang menonjol. Zona bagian 

depan juga harus dapat dideteksi oleh tuna netra yang menggunakan tongkat yang sayang. 

b. Zona Penggunaan bagi Pejalan Kaki 

 Zona ini adalah area dari koridor sisi jalan yang secara khusus digunakan untuk area pejalan 

kaki. Area ini harus dibebaskan dari seluruh rintangan, berbagai objek yang menonjol dan 

penghalang vertikal yang berbahaya bagi pejalan kaki dan bagi yang memiliki keterbatasan 

indera penglihatan. 

 Zona pejalan kaki ini setidaknya berukuran 1,3 hingga 3,0 meter atau lebih luas untuk 

memenuhi tingkat pelayanan yang diingikan dalam kawasan yang memiliki intensitas pejalan 

kaki yang tinggi. Kondisi ini dibuat untuk memberikan kesempatan bagi pejalan kaki yang 

berjalan berdampingan atau bagi pejalan kaki yang berjalan berlawanan arah satu sama lain. 

 Zona yang digunakan untuk pejalan kaki di jalan lokal dan di jalan kolektor adalah 1,2 meter 

dan jalan arteri dan jalan utama 1,8 meter. Ruang tambahan diperlukan untuk tempat 

perberhentian halte bus dengna laus 1,5 meter x 2,4 meter. 
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 Zona pejalan kaki tidak boleh kurang dari 1,2 meter yang merupakan lebar minimum yang 

dibutuhkan untuk orang yang membawa seekor anjing, pengguna alat bantu jalan dan para 

pejalan kaki. 

B. Fasilitas Pejalan Kaki  

Penataan Fasilitas Pejalan kaki direncanakan sebagai berikut : 

1) Fasilitas pejalan kaki dipasang pada lokasi-lokasi dimana pemasangan fasilitas tersebut 

memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi keamanan, kenyamanan ataupun 

kelancaran perjalanan bagi pemakainya. 

2) Disesuaikan dengan Tingkat kepadatan pejalan kaki, atau jumlah konflik dengan kendaraan 

dan jumlah kecelakaan. 

3) Pada lokasi-lokasi/kawasan yang terdapat sarana dan prasarana umum. 

4) Fasilitas pejalan kaki ditempatkan disepanjang jalan atau pada suatu kawasan yang akan 

mengakibatkan pertumbuhan pejalan kaki. Tempat-tempat tersebut antara lain : 

- Pusat perbelanjaan 

- Pusat perkantoran 

- Sekolah 

- Terminal angkutan dan bus 

- Perumahan 

- Pusat hiburan 

5) Fasilitas pejalan kaki yang formal terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut : 

a. Jalur Pejalan Kaki yang terdiri dari : 

a) Trotoar 

b) Penyeberangan 

 jembatan penyeberangan 

 zebra cross 

c) Non Trotoar 

b. Pelengkap Jalur Pejalan kaki yang terdiri dari : 

a) Lapak tunggu 

b) Rambu 

c) Marka 

d) Lampu lalu lintas 

e) Bangunan pelengkap 

Prasyarat dan penyediaan prasarana dan sarana ruang pejalan kaki meliputi: 

 Ada beberapa fasilitas dasar yang harus terpenuhi dalam penyediaan prasarana ruang pejalan 

kaki yaitu : jalur pejalan kaki, ramp dan marka penyandang caacat (difable), jalur hijau, street 

furniture, dan signage 

 Dari kebutuhan tersebut dalam pedoman ini diatur bagaimana cara agar dapat terciptanya 

keamanan, kenyamanan, keindahan, kemudahan dan interaksi sosial sesuai dengan kebutuhan 

ruang pejalan kaki yang diinginkan. Untuk menyediakan ruang pejalan kaki dibutuhkan 

persyaratan sebagai berikut : 

Jaringan pejalan kaki dikembangkan melalui jalur pedestrian way yang dapat dimanfaatkan 

sebagai jalur festival wisata, di kembangkan di Oro-oro Ombo. Rencana pengembangan pejalan kaki 

juga diarahkan untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi olahraga. Pengembangan jalur 

pejalan kaki untuk kegiatan komersial dikembangkan pada kawasan alun-alun Kota Batu yakni Jalan 

Diponegoro, hingga Jalan Gajamada yang dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa. 

Sedangkan pengembangan jalur pejalan kaki untuk mendukung kegiatan rekreasi dan olahraga 

terdapat di lokasi pengembangan plaza dan Stadion Brantas Jalan Kartika. 

C. Pemanfaatan Ruang Pejalan Kaki 

Ruang pejalan kaki memiliki fungsi utama sebagai sirkulasi bagi pejalan kaki, selain itu 

dimanfaatkan utnuk berbagai macam kegiatan dan fungsi ruang luar bagi masyarakat sekitar. 

Ketentuan pemanfaatan ruang pejalan kaki memiliki : 

1) Aktivitas Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan 

 Interaksi sosial; aktivitas sosial antara pengguna kawasan, seperti berbincang-bincang, 

mendengarkan, memperhatikan, duduk, makan, minum. 

 Sirkulasi bagi penyandang cacat; aktivitas sirkulasi para penyandang cacat dari satu tempat 

ke tempat lainnya 

 Zona bagian depan gedung (Building frontage zone); zona ini dapat dimanfaatkan sebagai 

area masuk (entrance) bangunan, area perluasan aktivitas dari dalam bangunan ke ruang 

luar bangunan, dan area transisi aktivitas dari dalam bangunan ke luar bangunan. 

2) Aktivitas Pemanfaatan Ruang yang Dilarang 

Aktivitas kendaraan bermotor tidak diperbolehkan memanfaatkan fasilitas di ruang pejalan kaki. 

3) Aktivitas Pemanfaatan Ruang yang Diperbolehkan dengan Syarat : 

a) Kegiatan Usaha Kecil Formal (KUKF) 

Aktivitas jual beli yang dilakukan di dalam ruang pejalan kaki dapat menjadi daya tarik 

tersendiri bagi kawasan jika tertata dengan baik, tetapi dapat menimbulkan permasalahan 

jika ruang pejalan kaki tersebut tidak tertata dengan baik. Ketentuan pemanfaatan KUKF : 

 Jarak bangunan ke area berdagang adalah 1,5 – 2,5 meter, agar tidak mengganggu 

sirkulasi pejalan kaki 
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 Lebar pedestrian sekurang-kurangnya 5 meter dan lebar area berjualan maksimal 3 

meter, atau 1:1,5 antara lebar jalur pejalan kaki dengan lebar area berdagang  

 Ada organisasi tertentu yang mengelolah keberadaan KUKF 

 Untuk jenis KUKF tertentu, waktu berdagang sebaiknya diluar waktu aktif 

gedung/bangunan depannya. 

b) Aktivitas pameran di Ruang Terbuka 

Aktivitas pameran di ruang tebuka atau outdoor display memungkinkan jika lebar ruang 

pejalan kakiadalah minimal 5 meter dan lebar area berjualan maksimal 3 meter atau 1:2 

antara lebar jalur pejalan kaki dengan lebar area pameran. Dengan asumsi pengunjung 

pameran memanfaatkan separuh lebar jalur pejalan kaki yang ada. 

4) Fasilitas Bersepeda 

a). Aktivitas olahraga bersepeda diperbolehkan jika kondisi luasan jaringan pejalan kaki 

memungkinkan untuk aktivitas ini. Olahraga bersepeda diperbolehkan jika lebar pedestrian 

adalah minimal 5 meter dan lebar area bersepeda maksimal 3 meter, atau 1:1,5 antara lebar 

pedestrian dengan lebar area bersepeda. 

b). Jika dimungkinkan, disediakan satu jalur khusus untuk bersepeda, dengan cara memperlebar 

trotoar damapi dengan 2 meter, untuk memisahkan jalur bersepeda dengan jalur lalu lintas 

yang berdekatan. 

c). Pada jalan dengan volume yang lebih rendah dan jumlah pengguna sepeda juga rendah, 

pengguna sepeda tersebut dapat berbagi jalan dengan lalu lintas kendaraan bermotor. 

 

3.2.5.6. Angkutan Umum 

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum yang terdapat di Kota Batu terdiri dari: 

a. angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari suatu kota ke kota lain; 

b. angkutan kota yang merupakan pemindahan orang dalam wilayah kota; 

c. angkutan wisata pendukung kegiatan wisata; 

d. angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan/atau antar wilayah 

perkotaan/pedesaan. 

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dilaksanakan dengan trayek tetap dan 

teratur atau tidak dalam trayek. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek 

tetap dan teratur dilaksanakan dalam jaringan trayek. 

Angkutan wisata pada dasarnya merupakan angkutan yang memiliki ciri pelayanan khusus, dan 

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan dan pelayanan wisata. penyelenggaraan angkutan 

untuk keperluan pariwisata dan penyewaan kendaraan baik dengan pengemudi maupun tanpa 

pengemudi, dapat diselenggarakan secara lebih teratur. 

Sistem angkutan yang terdapat di Kota Batu meliputi angkutan utama, angkutan pengumpul dan 

angkutan setempat. Jalur-jalur pengembangan angkutan umum meliputi: 

 Angkutan utama adalah angkutan bernilai ekonomis tinggi dan volume besar. Pengembangan 

angkutan utama dapat dikembangkan bus antar kota dengan pusat pengembangan sistem 

angkutan utama di Kota Batu yaitu Terminal Tipe B di Giripurno, yang dapat menghubungkan 

Kota Batu dengan Kota Surabaya dan Terminal Tipe C di Temas dan Junrejo yang 

menghubungkan ke Kota Malang, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang. 

 Angkutan pengumpul adalah angkutan antara yang bersifat mengumpulkan angkutan setempat 

untuk diteruskan ke angkutan utama dan sebaliknya yang bersifat membagi dari angkutan utama 

untuk diteruskan ke angkutan setempat. Sistem angkutan pengumpul dengan memanfaatkan 

halte di Oro-oro Ombo, Halte di Punten, dan Halte di Songgoriti. Pengembangan angkutan 

pengumpul dengan menfaatkan angkutan kota. Jalur angkutan pengumpul meliputi Batu -  

Bumiaji, Batu – Gunungsari, Batu – Karangploso, Batu – Landungsari, Batu – Pujon -  Ngantang, 

Batu – Selekta – Sumber Brantas, Batu – Songgoriti, Batu – Torongrejo – Landungsari, dan Batu – 

Junrejo – Landungsari. 

 Angkutan setempat adalah angkutan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat dengan ciri 

perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah, dan frekuensi ulang-alik yang tinggi. Angkutan 

setempat yagn terdapat di Kota Batu yakni dengan pengembangan angkutan agropolitan, 

angkutan wisata dan sistem angkutan dengan ojek. Jalur angkutan setempat meliputi lokasi daya 

tarik wisata meliputiKelurahan Temas- Jatim Park – BNS - Musem Satwa – agrokusuma; Desa 

Songgoriti – Paralayang - adventure; Desa Punten – Cangar – Desa Wisata – Arboretrum – Air 

terjun Cuban Talun – Wisata adventure 

Pengembangan jalur angkutan umum mengarah pada terminal tipe B di Giripurno dengan 

terminal tipe C di Kelurahan Temas dan Desa Junrejo, halte di Oro-oro Ombo, Halte di Punten, dan 

Halte di Songgoriti meliputi : 

a. Kota Batu dengan Terminal Landungsari Kota Malang; 

b. Terminal Tipe C di Temas dan Junrejo dengan Terminal  Tipe B di Giripurno; 

c. Terminal  Tipe B di Giripurno dengan Terminal Landungsari Kota Malang; 

d. Terminal  Tipe B di Giripurno dengan halte di Punten;  

e. Terminal  Tipe B di Giripurno dengan halte di Oro-oro Ombo;  

f. Terminal  Tipe B di Giripurno dengan halte di Songgoriti 

Rencana pengelolaan angkutan umum meliputi : 

 Angkutan barang di Kota Batu diarahkan melewati jalan lingkar yang akan dikembangkan 

terutama untuk kendaraan bertonase besar  

 Pengembangan sirkulasi berupa rute angkutan umum pada wilayah yang belum terlayani 
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 Pengembangan  angkutan bus sebagai angkutan massal dalam melayani pergerakan masyarakat 

dari dan ke luar kota Batu ke Surabayadengan memanfaatkan terminal Giripurno 

 Pengembangan rute  dan prasrana angkutan umum yang mendukung terkait pengembangan 

pariwisata  dan agropolitan di wilayah Kota Batu. 

 Pengembangan prasrana penunjang transportasi angkutan umum yang dikembangkan untuk 

menciptakan keamanan dan kenyamanan pergerakan di Kota Batu 

 Pembangunan terminal angkutan umum yang melayani skala regional dan kota. 

Sistem transportasi yang terdapat di Kota Batu meliputi sirkulasi angkutan barang, sirkulasi 

sisrkulasi manusia, sirkulasi wisata,dan sirkulasi agropolitan dalam skala regional dan lokal. 

1. Sistem transportasiangkutan barang 

Sistem transportasi distribusi barang yang terdapat di Kota Batu meliputi:  

 Kegiatan distribusi barang hasil produksi pertanian, meliputi pergerakan distribusi hasil 

pertanian dari pusat kegiatan pertanian yakni terpusat di Kecamatan Bumiaji menuju ke 

pusat perdagangan regional terutama pasar agrobis di Giripurno, maupun pasar tradisional di 

Desa Punten, Desa Tulungrejo, dan Desa Junrejo. 

 Kegiatan distribusi barang hasil agroindustri terdapat di Kecamatan Bumiaji dan industri 

kerajinan yang terdapat di Junrejo dan Dadaprejo ke pusat distrubusi yakni pasar wisata dan 

pasar seni yang terdapat di Desa Oro-oro Ombo dan Songgokerto. 

 Sistem pergerakan distribusi barang dagangan PK5 dari kawasan produksi dan budidaya 

pertanian menuju pusat distibusi PK5. Yakni PK5 bunga di Sidomulyo, PK5 Buah di Beji, PK5 

makanan di alun-alun kota. 

Sistem transportasi distribusi barang di wilayah Kota Batu diarahkan memanfaatkan jalur kolektor 

sekunder, yang merupakan jalur sirkulasi lingkar utara dan lingkar selatan. 

2. Sistem transportasi manusia (pedestrian ways) 

Sistem transportasi manusia yang terdapat di Kota Batu dapat dikembangkan melalui jalur 

pedestrian way yang dapat dimanfaatkan sebagai jalur festival wisata, di kembangkan di Oro-oro 

Ombo. Rencana pengembangan sistem transportasi manusia juga diarahkan untuk mendukung 

kegiatan komersial dan rekreasi olahraga. Pengembangan sistem transportasi manusia untuk 

kegiatan komersial dikembangkan pada kawasan alun-alun Kota Batu yakni Jalan Diponegoro, 

hingga Jalan Gajamada yang dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Sedangkan 

pengembangan sistem transportasi untuk menusia untuk mendukung kegiatan rekreasi dan 

olahraga terdapat di lokasi pengembangan plaza dan Stadion Brantas Jalan Kartika. 

3. Sistem transportasikegiatan wisata  

Sistem transportasi jalur wisata yang terdapat di Kota Batu dapat di kembangkan dengan 2 rute 

wisata. Dimana dapat dikembangkan rute wisata jarak dekat dan rute wisata jarak jauh. 

 Rute Wisata Pusat Kota 

Untuk rute wisata pusat kota di wilayah Kota Batu meliputi Kegiatan wisata pusat kota yang 

pengembangannya terdapat di Desa Oro-oro Ombo (BNS, Jatimpark, Agrokusuma) hingga 

wisata yang terdapat di alun-alun kota dalam menikmati bangunan tematik dan wisata 

kuliner.  

 Rute Wisata Wilayah Kota Batu  

Rute wisata wilayah Kota Batu menghubungkan wisata kota, wisata modern di Oro-oro 

Ombo, jalur wisata songgokerto (sumber air panas songgoriti, candi Sepu, pasar wisata), 

jalur wisata bunga Sidomulyo, jalur wisata outbond (Gunungsari, Tulungrejo, Sumbergondo, 

Punten), Jalur taman wisata Selekta, jalur montain bike (Bulukerto-Bumiaji), jalur agrowisata 

Bumiaji (living with people, pacuan kuda), jalur wisata rafting di Torongrejo, dan jalur wisata 

burung di Beji, jalur kereta gantung.  

 Jalur Festival Road 

Rencana pengembangan jalur festival road dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan 

special even yang terdapat di Desa Oro-oro Ombo, Kelurahan Temas, dan Kelurahan Ngglik. 

Penyelenggaraan special even di Kota Batu seperti kegiatan festifal bunga, festifal lampion 

dan lain-lain. 

 Wisata Adventure 

Rencana pengembangan jalur adventure dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan great 

even yang terdapat di Wilayah Kota Batu. Pengembangan jalur adventure terdapat di Desa 

Bumiaji, dan Desa Songgokerto. Penyelenggaraan great even di Kota Batu yakni montain 

bike, out bond dan horse race. 
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4. Sistem sirkulasi kegiatan agropolitan 

Sistem transportasi kegiatan agropolitan yang terdapat di wilayah Kota menghubungkan pusat 

kegiatan agropolis dengan agrobis yang terdapat di Desa Tulungrejo, Desa Punten, Desa 

Sidomulyo, Desa Tlengkung, Desa Torongrejo, Desa Bumiaji dan Desa Giripurno. Sistem 

pergerakan jalur agropolitan, memanfaatkan jaringan jalan kolektor primer Desa Sumber 

Brantas, Jalan lokal sekunder di Kecamatan Bumiaji, Jalan lingkar utara dan jalan lingkar selatan. 

 

3.2.5.7. Jalur Evakuasi Bencana 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

Tujuan penanggulangan bencana disamping untuk melindungi masyarakat dari ancaman 

bencana dan membangun sistem penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan 

menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan swasta, 

mendorong kesetiakawanan dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Rencana jalur evakuasi bencana merupakan upaya saat tanggap darurat terjadinya bencana 

dengan upaya penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana, terutama bencana alam 

longsor yang dapat terjadi di Kota Batu. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana 

dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat  

sebagai korban akibat bencana.  

Kegiatan evakuasi bencana di wilayah Kota Batu apabila terjadi bencana dapat di arahkan pada 

jalur evakuasi meliputi jalur kolektor sekunder yaitu ruas jalan Sumber Brantas – Punten – Sidomulyo 

- Sisir, yang menghubungkan kawasan rawan bencana dengan BWK I sebagai pusat evakuasi 

bencana. Evakuasi bencana dirahkan pada fasilitas-fasilitas umum yang terdapat di wilayah Kota 

Batu, yakni alun-alun Kota Batu, Stadion, maupun Gedung olahraga yang merupakan lokasi yang 

aman dari bencana. 

 

 


