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Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi: 

1. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial

pelestarian lingkungan dalam wilayah kota; 

2. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;

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

(dua puluh) tahun; dan 

4. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayh kota.

 
4.1. RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utamamelindungi 

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber dayaalamdan sumber daya buatan.

lindung yang terdapat di wilayah Kota Batu meliputi

perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan 

dan cagar budaya, dan Kawasan rawan bencana alam

 

4.1.1. HUTAN LINDUNG 

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan 

perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah 

banjir dan longsor serta memelihara kesuburan tanah. 

merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung. 

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa 

lingkungan,dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan 
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sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan 

 

mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; 

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

erian izin pemanfaatan ruang pada wilayh kota. 

KAWASAN LINDUNG 

yang ditetapkan dengan fungsi utamamelindungi 

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber dayaalamdan sumber daya buatan.Kawasan 

t di wilayah Kota Batu meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan 

kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam 

dan Kawasan rawan bencana alam. 

lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan 

perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah 

serta memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan fungsinya maka hutan lindung 

merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung.  

Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa 

lingkungan,dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan 
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melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izinusaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan 

izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.Pada hutan lindung dilarang melakukan penambangan 

dengan pola penambanganterbuka. 

Hutan lindung merupakan hutan dengan fungsi pemanfaatan sebagai kawasan lindung. Pada 

wilayah Kota Batu, penetapan hutan lindung di wilyah Kota Batu ditetapkan dengan kriteria: 

 Kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40%(empat puluh persen); 

atau 

 Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2.000 (dua ribu) meter di atas 

permukaan laut. 

 Merupakan jalur pengaman aliran sungai/air sekurang-kurangnya 100 m di kiri-kanan 

sungai/aliran tersebut 

 Merupakan pelindung mata air sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200  di sekeliling mata air 

tersebut 

 kawasan hutan dengan faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah 

hasil perkalian bobotnya sama dengan 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; 

Luas hutan lindung di Kota Batu adalah seluas5.197Ha menyebar di seluruh kecamatan. Hutan 

lindung di Kota Batu berdasarkan kriteria diatas diarahkan pada : 

 Hutan lindung di Kecamatan Bumiaji seluas 3.764,40 Ha, meliputi  Desa Sumber Brantas dan 

Desa Tulungrejo (G. Anjasmoro, G. Kembar, G. Rawung, G Jeruk, G. Kerubung), Desa 

Sumbergondo (G. Arjuno, G. Kerubung, G. Pretong), Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa 

Gunung Sari dan Desa Giripurno. 

 Hutan lindung di Kecamatan Batu seluas 622.80 Ha, meliputi  Desa Oro-oro Ombo (G. 

Penderman, G. Bokong), Desa Pesangrahan (G. Punuk Sapi), Desa Songgokerto dan Desa 

Sumberejo (G. Banyak/Kitiran).  

 Hutan lindung di Kecamatan Junrejo seluas 810,20 Ha, meliputi  Desa Tlengkung (Panderman). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.
Orientasi Lokasi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Batu Dalam Angka 2009 dan Hasil Rencana 20

 

Adapun pengelolaan hutan lindung diarahkan pada :

1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi mela

pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap 

permukaan tanah dan mampu meresapkan air;

2. Perluasan hutan lindung, terutama pada area yang mengalami alih fungsi;

Hutan lindung yang 
terdapat di gunung 
Panderman 

Hutan lindung yang terdapat 
di gunung Panderman
Gungun Srandil

Hutan lindung yang 
terdapat di gunung 
Kerubung 

Hutan lindung yang terdapat di 
gunung Rawung berdekatan 
dengan Air terjun Cuban Talun 
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Gambar 4.1.  
Orientasi LokasiHutan Lindung 

dan Hasil Rencana 2010 

diarahkan pada : 

lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui 

an tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap 

permukaan tanah dan mampu meresapkan air; 

Perluasan hutan lindung, terutama pada area yang mengalami alih fungsi; 

Hutan lindung yang terdapat 
di gunung Panderman dan 
Gungun Srandil 

Hutan lindung yang 
terdapat di gunung 
Arjuno 

Hutan lindung yang 
terdapat di gunung Kembar 

Hutan lindung yang 
terdapat di gunung 
Pusungkutuk 
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3. Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa dan fauna dilindungi dapat 

lestari; 

4. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; 

5. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat/agroforesti yang memberikan 

nilai ekonomi melalui pengambilan hasil bukan kayu; serta 

6. Meningkatkan kegiatan pariwisata alam/ecotourism (misalnya mendaki gunung, out bond, 

camping), sekaligus menanamkan gerakan cinta alam. 

 

4.1.2. KAWASAN YANG MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA MELIPUTI 

KAWASAN RESAPAN AIR 

Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, 

sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber 

air. Kawasan resapan air ditetapkan dengan kriteria : 

 Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, 

 Kawasan bercurah hujan yang tinggi,  

 Sebagai pengontrol tata air permukaan, 

 Berstruktur tanah yang mudah meresapkan air, dan 

 Mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran 

Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup 

bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan 

penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. 

Kawasan Peresapan air ini di Kota Batu ditetapkan berada disekitar lereng Gunung Arjuno, Gunung 

Kembar, Gunung Pusungkutu, Gunung Welirang, Gunung Anjasmoro, Gunung Rawung, Gunung 

Preteng, Gunung Kerumbung, GunungBanyak/ Kitiran, Gunung Srandil, Gunung Panderman, G. 

Bokong dan Gunung Punuksapi. 

Peningkatan peran serta dari masyarakat dalam kegiatan konservasi kawasan resapan air, meliputi : 

 Mengamankan kawasan hutan dari kebakaran hutan 

 Melindungi tanaman hutan pada saat pengambilan rumput 

 Terlibat langsung pada kegiatan reboisasi hutan dari mulai kegiatan persiapan lahan,  

pembuatan lubang tanam, angkut bibit sampai penanaman 

 Pengembangan sumur – sumur resapan individu dan kolektif, disetiap pengembangan lahan 

terbangun 

 
 
 
 

4.1.3. KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT 

Kawasan perlindungan setempat merupakan upaya dalam melindungi dan melestarikan ruang 

terbuka hijau di sepanjang atau sekitar kawasan sumber daya air yang dapat bermanfaat bagi 

kelestarian lingkungan. Air merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan, maka sumber air, sungai 

dan lain-lain harus dilestarikan dengan memberikan batas bagi kawasan budidaya terbangun atau 

lainnya yang memanfaatkan area sekitar sumber daya air tersebut.  

Adapun kawasan perlindungan setempat di Kota Batu, terdiri dari sempadan sungai, dan 

sempadan mata air.  

 

4.1.3.1. Sempadan Sungai 

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai 

buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi 

sungai. 

Ketentuan sempadan sungai yang merupakan kawasan perlindungan setempat adalah: 

a. Garis sempadan sungai bertanggul di tetapkan sebagai berikut: 

 Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-

kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 

 Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 

b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar yang 

mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus)Km2 atau lebih ditetapkan 

sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai daerah 

pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km2sekurang-kurangnya 50 (lima 

puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. 

c. Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan 

 Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan 

ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada 

waktu ditetapkan. 

 Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua 

puluh)meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter 

dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. 

 Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis 

sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai 

pada waktu ditetapkan. 
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Bantaran sungai harus bebas dari bangunan kecuali untuk bangunan inspeksi. Adapun 

ketentuan-ketentuan sempadan sungai yang merupakan daerah aliran sungai yang bebas dari 

kawasan terbangun, antara lain : 

a. Sungai besar di luar kawasan permukiman memiliki sempadan 100 meter di kanan-kiri badan 

sungai meliputi sungai Brantas 

b. Sungai besar di dalam kawasan permukiman memiliki sempadan 15 meter di kanan-kiri badan 

sungai meliputiSungai Brantas 

c. Sungai kecil di luar kawasan permukiman memiliki sempadan 50 meter di kanan-kiri badan 

sungai meliputi Kali Lanang, Kali Mewek, Kali Ampo, Kali Braholo, dan Kali Brugan 

d. Sungai kecil di dalam kawasan permukiman memiliki sempadan 10 meter di kanan-kiri badan 

sungai meliputi Kali Klumprit, Kali Mranak, Kali Brugan, Kali Curah Krikil, Kali Ampo, Kali Braholo, 

Kali Sumpil, Kali Sumbergunung,  Kali Junggo, Kali Kasin, Kali Pucung, Kali Ngujung dan Kali 

Kungkuk 

Luasan sempadan sungai yang terdapat di Kota Batu seluas 1.596 Ha. 

Hampir seluruh wilayah Kota Batu masuk dalam Daerah Aliran Sungai Brantas, oleh karena      

itu Sungai Brantas merupakan sungai utama yang mempengaruhi ekosistem yang ada. Selain itu 

juga terdapat anak-anak sungai yang turut memberikan kontribusi terhadap lingkungan tata air.  

Hampir seluruh sungai di Kota Batu tidak bertanggul. 

  

Gambar 4.2.  
Ilustrasi Penetapan Sempadan Sungai Brantas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrasi Penetapan Sempadan Sungai-Sungai Kecil 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.2. Kawasan Sekitar Mata Air 

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat 

penting mempertahankan kelestarian fungsi mata air.Kawasan sekitar mata air merupakan kawasan 

yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Kawasan lindung geologi yang terdapat di 

wilayah Kota Batu adalah sempadan mata air. Kawasan sempadan mata air di wilayah Kota Batu 

ditetapkan dengan kriteria: 

 Daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata 

air; dan 

 Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air. 

Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 meter. Adapun kawasan 

sempadan mata air di Kota Batu yaitu sebanyak 111 (seratus sebelas) mata air dan tersebar di 

Kecamatan Batu, Bumiajai, dan Junrejo. Lokasi mata air di Kota Batu yang dimanfaatkan sebagai 

sumber air bersih PDAM yakni: 

1. Mata air Darmi melayani Desa Oro – oro Ombo, Ngaglik dan Temas dengan debit terpasang 19 

liter/detik 

2. Mata Air Banyuning melayani Desa Beji, Ngaglik, Sisir dan Temas dengan debit terpasang 52 

liter/detik 

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

melayani sebagian Desa Beji dan Desa Mojorejo 

a. Gemulo I 

Penangkapan air dari Mata Air Gemulo I didistribusikan ke sebagian Desa Sisir 

b. Gemulo II 

Penangkapan air dari Mata Air Gemulo II untuk melayani Desa Pandanrejo 

Sempadan 
50 m 

Sempadan 
50 m 



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2010 - 2030 

 

Buku Rencana                    IV - 5 

c. Gemulo III 

Penangkapan air dari Mata Air Gemulo III untuk melayani Desa Beji, Desa Temas, Desa 

Mojorejo dan Desa Sisir 

Sehingga debit total yang diambil dari Mata Air Gemulo adalah 50 lt/dt 

4. Mata air Torong Belok melayani Desa Songgokerto dan Pesanggrahan dengan debit 6 liter/detik 

5. Mata air Kasinan melayani Desa Pesanggrahan dengan debit terpasang 8 liter/detik 

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

total debit terpasang 25 liter/detik : 

a. Sumber Ngesong 1 melayani Desa Sumberejo dan Desa Sabtean 

b. Sumber Ngesong 2 melayani daerah Jl. Panglima Sudirman 

7. Sumber Cemoro Kandang melayani Panderman Hill dengan debit terpasang 2,5 liter/detik 

Pengelolaan kawasan sekitar mata air meliputi: 

 Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan 

menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; 

 Selain sebagai sumber air minum dan irigasi, sumber air juga digunakan untuk pariwisata 

peruntukkannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada. Penggunaan 

sumber air untuk rekreasi dan renang, perlu dibuat kolam tersendiri; 

 Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground 

cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; dan 

 Tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan 

dengan konservasi mata air. 

 

4.1.4. RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KOTA 

Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut UU No. 26 Tahun 2007 adalah area 

memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pembagian RTH 

kawasan terdiri dari RTH publik dan RTH privat 

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di kota adalah sebagai berikut: 

1) ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik (milik pemerintah clan terbuka untuk 

umum) dan RTH Privat (milik perorangan atau institusi); 

2) proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang 

terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat; 

3) apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas 

lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap 

dipertahankan keberadaannya. 

Kawasan terbuka hijau kota ini berfungsi sebagai paru-paru kota untuk meminimalisasikan 

polusi terutama polusi udara, suara dan air akibat dari kegiatan yang ada di pusat kegiatan terutama 

di kawasan pusat kota dan sekitarnya. 

Kriteria Ruang Terbuka Hijau Kota ditetapkan dengan kriteria : 

 Lahan dengan luas paling sedikit 2,50 m2 

 Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur 

 Didominasi komunitas tumbuhan 

Fungsi RTH kota adalah : 

 Pengamanan keberadaan kawasan lindung; 

 Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; 

 Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati; 

 Pengendali tata air; dan 

 Sarana estetika kota. 

Manfaat RTH kota adalah : 

 Sarana untuk mencerminkan identitas daerah; 

 Sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan; 

 Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial; 

 Meningkatkan nilai ekonomi lahan; 

 Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah; 

 Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula; 

 Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; 

 Memperbaiki iklim mikro; dan 

 Meningkatkan cadangan oksigen di pusat kegiatan. 

Luas eksistng RTH di Kota Batu yang telah ada meliputi : Taman Kota, Makam, Sempadan 

sungai dan SUTT dengan luas 1.777,70 Ha. 

 

Tabel 4.1  
Taman di Kota Batu  

No Prasarana Luas Jenis Taman Lokasi 
1 Taman Plaza Batu 

(Alun-alun) 
3.963,40 Taman Kota Kel. Sisir 

2  Taman JL. Sultan 
Agung 

12.405,93 Taman Kota Kel. Sisir/ Ngaglik 

3  Taman JL. 
Kasiman 

630 Taman Lingkungan Kel. Sisir 

4  Taman JL. Imam 
Bonjol 

317,64 Taman Kota Kel. Sisir 

5  Taman JL. Diran 193   Kel. Sisir 
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No Prasarana Luas Jenis Taman Lokasi 
6  Taman JL. Gajah 

Mada (Samping 
Masjid An-Nur) 

264 Taman Kota Kel. Sisir 

7  Taman Jalur Hijau 
JL. Gajah Mada 

336 Taman Kota Kel. Sisir 

8  Taman Adipura 25,8 Taman Kota Kel. Sisir 
9  Taman Tugu Apel 214 Taman Kota Kel. Sisir 

10  Taman Gerbang 
Pendem 

680 Taman Kota Desa Pendem, 
Kec.Junrejo 

11  Taman Ganesha 90,3 Taman Kota Kel. Sisir 

12  Taman Kantor 
Walikota 

600 Taman Perkantoran Desa Pesanggrahan 

13  Taman JL. 
Indragiri 

917     

14  Taman Jalur Hijau 
JL. Dewi Sartika  

534,75 Taman Kota Kel. Temas 

15 Taman Batas Kota 
(Gerbang   
Dadaprejo) 

25 Taman Kota Kec. Junrejo 

16  Taman Gabes 239,15 Taman Kota   
17  Taman JL. Mawar 168 Taman Lingkungan Desa Pesanggrahan 

Jumlah total 21.603,97 m2 = 2,16 Ha 
Sumber : Dinas Pertamanan, 2008 

 

Untuk rencana RTH di Kota Batu diarahkan sekurang-kurangnya meliputi: RTH prifat 

dikembangkan seluas 10% dari luas wilayah kota yakni 1.990,87 Ha dan RTH Publik dikembangkan 

seluas20 % dari luas Kota Batu yaitu 3.981,74 Ha. Dalam mewujudkan ruang terbuka hijau minimal 

30% dari luas Kota Batu, sehingga dapat mencapai luasan 5.972, 62 Ha maka upaya pengelolaan 

RTH meliputi : 

 Penambahan luasan kawasan terbuka hijau kota hingga mencapai 30 %; serta  

 Pengawasan ketat terkait perubahan fungsi RTH 

 

 

4.1.4.1. RTH PUBLIK 

A. RTH Taman Lingkungan Dan Taman Kota 

RTH taman lingkungan dan taman kota terdiri dari : 

1) Taman Rukun Tetangga (RT) 

Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu RT, khususnya 

untuk mefayani kegiatan bermain anak usia balita, kegiatan sosial para ibu rumah tangga serta 

para manula di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m2 per penduduk RT, 

dengan luas minimal 250 m2. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 meter dari 

rumah-rumah penduduk yang dilayaninya. 

Fasilitas yang harus disediakan adalah setidaknya tersedia bangku taman dan fasilitas mainan 

anak-anak. Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 40% dari luas 

taman. Pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat 3 (tiga) - 5 

(lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.  

2) Taman Rukun Warga (RW) 

Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya 

kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di 

lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal 0,5 m2 per penduduk RW, dengan luas minimal 

1.250 m2. Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 meter dari rumah-rumah 

penduduk yang dilayaninya. 

Fasilitas yang disediakan berupa lapangan untuk berbagai kegiatan, baik olahraga maupun 

aktifitas lainnya, beberapa unit bangku taman yang dipasang secara berkelompok sebagai 

sarana berkomunikasi dan bersosialisasi antar warga, dan beeberapa jenis mainan anak yang 

tahan dan aman untuk dipakai pula oleh anak remaja. 

Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% dari luas taman sisanya 

dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melalakukan berbagai aktifitas. Pada 

taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat minimal 10 

(sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.  

3) Taman Kelurahan/Desa 

Taman kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. 

Luas taman ini minimal 0,30 m2 per penduduk kelurahan, dengan luas minimal taman 9.000 m2. 

Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan/Desa yang ada di Kota Batu. Taman ini dapat 

berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga (serbaguna), dengan Jalur trek lari 

di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif dimana aktifitas utamanya adalah kegiatan yang 

lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau bersantai, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau 

dengan pohon-pohon tahunan.   

Perencanaan kebutuhan ruang terbuka hijau untuk taman RT, RW dan Kelurahan di wilayah Kota 

Batu seluas 77,1 Ha, dengan pembagian RTH : 
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Tabel 4.2  
Rencana Kebutuhan Fasilitas RTH Kota Batu Tahun 2030 

 

No.  
Kecamatan  

 
Kelurahan/Desa  

Jumlah 
Penduduk 

(Jiwa) 

 Fasilitas RTH  (Ha) 

Taman 
Rukun 

Tetangga 

Taman 
Rukun 
Warga 

Taman 
Kelurahan/Desa 

1 Batu 

Kel.Sisir 33.811 3,39 1,75 2,48 
Kel.Temas 24.088 2,42 1,27 1,90 
Kel.Songgokerto 11.106 1,12 0,62 1,12 
Kel.Ngaglik 19.355 1,95 1,03 1,61 
Desa 
Pesanggrahan 19.647 1,98 1,04 1,63 

Desa Oro-Oro 
Ombo 13.630 1,38 0,74 1,27 

Desa Sumberejo 13.821 1,39 0,75 1,28 
Desa Sidomulyo 6.645 0,68 0,39 0,85 

Jumlah 142.103 14,31 7,61 12,13 

2 Junrejo 

Desa Junrejo 8.501 0,86 0,49 0,96 
Desa Tlekung 7.688 0,78 0,45 0,91 
Desa Dadaprejo 12.619 1,27 0,69 1,21 
Desa Mojorejo 9.102 0,92 0,52 1,00 
Desa Beji 17.992 1,81 0,96 1,53 
Desa Torongrejo. 8.674 0,88 0,50 0,97 
Desa Pendem 13.170 1,33 0,72 1,24 

Jumlah 77.748 7,86 4,32 7,81 

3 Bumiaji 

Desa Punten 10.025 1,02 0,56 1,05 
Desa Bulukerto 11.130 1,13 0,62 1,12 
Desa Gunungsari 11.137 1,13 0,62 1,12 
Desa Giripurno 15.630 1,58 0,84 1,39 
Desa Bumiaji  11.046 1,12 0,61 1,11 
Desa Pandanrejo 9.058 0,92 0,52 0,99 
Desa Tulungrejo  15.368 1,55 0,83 1,37 
Desa 
Sumbergondo 6.399 0,65 0,38 0,83 

Jumlah 89.794 9,08 4,99 8,99 
Total 309.644 31,25 16,92 28,93 

  Sumber : Hasil Rencana, 2010 
 

4) Taman kecamatan 

Taman kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. 

Luas taman ini minimal 0,2 m2 per penduduk kecamatan, dengan luas taman minimal 24.000 

m2. Lokasi taman berada pada wilayah Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan 

Bumiaji. Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga 

(lapangan serbaguna), dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif 

dimana aktifitas utamanya adalah kegiatan yang lebih bersifat pasif, misalnya duduk atau 

bersantai, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau dengan pohon-pohon tahunan.  

Perencanaan kebutuhan ruang terbuka hijau untuk taman kecamatan di wilayah Kota Batu 

seluas 7,2 Ha Lokasinya terdapat di Desa Junrejo, Kelurahan Ngaglik, dan Desa Bumiaji. 

 

5) Taman kota 

Taman kota adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian 

wilayah kota. Taman ini melayani 480.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 m2 per penduduk 

kota, dengan luas taman minimal 144.000 m2.  

Rencana penataan Taman Kota, selain dari taman eksisting yang sudah ada terdiri dari : 

- Penataan taman alun-alun kota seluas 3.963,4 m² atau 0,3 Ha 

- Rencana pengadaan Plaza di Kelurahan Ngaglik seluas 0,1 Ha 

Taman ini dapat berupa fasilitas olahraga masyarakat dengan dilengkapi dengan beberapa 

lapangan olah raga, lainnya seperti lapangan basket, volley, atletik serta fasilitas rekreasi masyarakat 

seperti, area bermain anak-anak, kolam air mancur, pangung terbuka dan lain sebagainya. Semua 

fasilitas tersebut terbuka untuk umum. 

Pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi 

sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.  

 

 

B. RTH Jalur Hijau  

1) Taman pulau jalan dan median  

1. Pada jalur tanaman tepi 

a. Peneduh : ditempatkan pada jalur tanaman (minimal 1,5 m dari tepi median); 

percabangan 2 m di atas tanah; bentuk percabangan batang tidak merunduk; bermassa 

daun padat; dan ditanam secara berbaris. 

b. Penyerap polusi udara : terdiri dari pohon, perdu/semak; memiliki ketahanan tinggi 

terhadap pengaruh udara; jarak tanam rapat; dan bermassa daun padat. 

c. Penyerap kebisingan : terdiri dari pohon, perdu/semak; membentuk massa; bermassa 

daun rapat; dan berbagai bentuk tajuk. 

d. Pemecah angin : tanaman tinggi, perdu/ semak; bermassa daun padat; ditanam berbaris 

atau membentuk massa; dan jarak tanam rapat < 3m. 

e. Pembatas pandang : tanaman tinggi, perdu/ semak; bermassa daun padat; ditanam 

berbaris atau membentuk massa; dan jarak tanam rapat 
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Rencana penataan taman tepi jalan yang terdapat di Kota Batu meliputi jalan kolektor primer, 

dan jalan kolektor seknder. 

2. Pada median 

Penahan silau lampu kendaraan : tanaman perdu/ semak; ditanam rapat; ketinggian 1,5 m; 

dan bermassa daun padat. 

Rencana penataan median jalan yang terdapat di Kota Batu meliputi jalan kolektor primer 

yakni di Jalan Diponegoro dan Jalan Kartika. 

3. Pada persimpangan 

Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam penyelesaian lansekap jalan pada 

persimpangan, antara lain: 

a. Daerah bebas pandang di mulut persimpangan 

Pada mulut persimpangan harus ada daerah terbuka agar tidak menghalangi pandangan 

pengemudi sehingga akan memberikan rasa aman. Untuk daerah bebas pandang ini ada 

ketentuan mengenai letak tanaman yang disesuaikan dengan kecepatan kendaraan dan 

bentuk persimpangannya.  

Tabel 4.3  
Kriteria Pemilihan Tanaman Pada Persimpangan Jalan 

 

Bentuk Persimpangan Letak Tanaman 
Jarak dan Jenis Tanaman 

Kecepatan 40 km/jam Kecepatan 60 km/jam 
1. Persimpangan kaki 
empat tegak lurus 
tanpa kanal 

Pada mulut 
persimpangan 

20 m tanaman rendah 40 m tanaman rendah 

Mendekati 
persimpangan 

80 m tanaman tinggi 100 m tanaman tinggi 

2. Persimpangan kaki 
empat tidak tegak lurus  

Pada mulut 
persimpangan 

30 m tanaman rendah 50 m tanaman rendah 
80 m tanaman tinggi 80 m tanaman tinggi 

Sumber : spesifikasi perencanaan lansekap jalan pada persimpangan No 02/T/BNKT/1992 

 

b. Pemilihan jenis tanaman pada persimpangan 

Penataan lansekap pada persimpangan akan merupakan ciri dari persimpangan itu atau 

lokasi setempat. Ada yang menempatkan jam kota, ornamen-ornamen seperti patung, air 

mancur, gapura, atau tanaman yang spesifik. Penempatan dan pemilihan bentuk/desain 

semua benda-benda ini harus disesuaikan dengan ketentuan geometrik pada 

persimpangan dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

 Daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman yang menghalangi 

pandangan pengemudi. Sebaiknya digunakan tanaman rendah berbentuk tanaman 

perdu dengan ketinggian < 0.80 meter, dan jenisnya merupakan berbunga atau 

berstruktur indah 

 Bila pada persimpangan ada pulau lalu lintas atau kanal yang dimungkinkan untuk 

ditanami, sebaiknya digunakan tanaman perdu rendah dengan pertimbangan agar 

tidak mengganggu penyeberang jalan dan tidak menghalangi pandangan pengemudi 

kendaraan. 

 Penggunaan tanaman tinggi berbentuk tanaman pohon sebagai tanaman pengarah, 

misalnya: tanaman berbatang tunggal seperti jenis palem atau tanaman pohon 

bercabang > 2 meter  

Rencana penataan RTH pada persimpangan terdapat pada setiap persimpangan yang ada di 

wilayah Kota Batu. 

Gambar 4.3.  
Taman Pulau Jalan dan Median 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : eksisting dan Hasil Rencana 
 

2) Pedestrian 

Kenyamanan adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian 

yaitu:  

 Orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam 

menemukan jalan konteks lingkungan yang lebih besar, 

 Negosiasi, kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya. Negosiasi dipengaruhi oleh 

kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. 

Perlengkapan untuk memungkinkan terjadinya interaksi sosial baik pasif maupun aktif serta 

memberi kesempatan untuk duduk dan melihat pejalan kaki lainnya. Sensor adalah pengalaman 

menyenangkan atau faktor lainnya sehingga berupa stimulus sensor, baik yang terukur maupun 

yang tidak terukur seperti: temperatur, kelembaban, tekstur bawah kaki, vegetasi, emisi kendaraan, 

vegetasi yang mengeluarkan bau, sampah yang bau dan terbengkalai, faktor audial (suara) dan 

faktor visual. 

Karakter fisikal, meliputi: 

Penerapan Pulau jalan Perpektif Median Jalan 
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 Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan 

gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan. 

 Kriteria Pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda 

dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. Pada umumnya orang 

tidak mau berjalan lebih dari 220 meter. 

Rencana penataan RTH pada pedestrian terdapat pada Jalan-jalan yang memiliki rute angkutan 

umum; kawasan bisnis/komersial, dan jasa; Kawasan wisata, terminal, sekolah, rumah sakit, 

lapangan/gelanggang olah raga, tempat ibadah dan alun-alun Kota Batu. 

Gambar 4.4.  
Pola Pavement Sistem Sirkulasi Pejalan Kaki dengan Pedestrian Way 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Perpektif Hasil Rencana 
 

3) Jalur Hijau Jalan 

Berdasarkan lingkungan di sekitar jalan yang direncanakan dan ketentuan ruang yang 

tersedia lansekap jalan, maka untuk menentukan pemilihan jenis tanamannya ada 2 (dua) hal lain 

yang perlu diperhatikan yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya.  

Rencana penataan jalur hijau jalan yang terdapat di Kota Batu meliputi Koridor Jalan festival 

road  dan Koridor Jalan Utama. 

 

Gambar 4.5. Penampang Jalur Hijau Jalan 
 

 

 

 

 

 

 

 

4) Jalur hijau sempadan sungai 

Lebar sempadan sungai di wilayah Kota Batu meliputi : 

1) Sungai bertanggul: 

a. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-

kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 

b. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-

kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 

c. Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul dapat diperkuat, diperlebar dan 

ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya garis sempadan sungai. 

d. Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul 

baru sebagai akibat dilaksanakannya garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan 

perkotaan harus dibebaskan. 

2) Sungai tidak bertanggul: 

a. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai 

berikut: 

 Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan 

ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan; 

 Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua 

puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter 

dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; 

 sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan 

ditetapkan sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu 

ditetapkan. 

b. Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sebagai 

berikut:  

 Sungai besar sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter; 

 Sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter. 

c. Garis sempadan sungai tidak bertanggul didalam dan diluar kawasan perkotaan diukur ruas 

per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada 

ruas yang bersangkutan. 

d. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu 

jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin 

kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.  
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e. Dalam hal ketentuan konstruksi dan penggunaan tepi bahu jalan tidak terpenuhi, maka 

segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi 

tanggungjawab pengelola jalan. 

Gambar 4.6.  
Jalur Hijau Sempadan Sungai 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Perpektif  Hasil Rencana 
 

Adapun ketentuan-ketentuan jalur hijau pada sempadan sungai yang merupakan daerah 

aliran sungai yang bebas dari kawasan terbangun, antara lain : 

 Sungai besar di luar kawasan permukiman memiliki sempadan 100 meter di kanan-kiri badan 

sungai meliputi sungai Brantas 

 Sungai besar di dalam kawasan permukiman memiliki sempadan 15 meter di kanan-kiri badan 

sungai meliputi Sungai Brantas 

 Sungai kecil di luar kawasan permukiman memiliki sempadan 50 meter di kanan-kiri badan 

sungai meliputi Kali Lanang, Kali Mewek, Kali Ampo, Kali Braholo, dan  Kali Brugan 

 Sungai kecil di dalam kawasan permukiman memiliki sempadan 10 meter di kanan-kiri badan 

sungai meliputi Kali Klumprit, Kali Mranak, Kali Brugan, Kali Curah Krikil, Kali Ampo, Kali Braholo, 

Kali Sumpil, Kali Sumbergunung,  Kali Junggo, Kali Kasin, Kali Pucung, Kali Ngujung dan Kali 

Kungkuk 

Luasan sempadan sungai yang terdapat di Kota Batu seluas 1.596 Ha 

Jenis aktifitas yang bisa dilakukan pada sempadan sungai dalam menjaga kelestarian sungai 

maliputi: 

 Memantau penutupan vegetasi clan kondisi kawasan DAS, lahan tidak mengalami penurunan, 

parameter yang diukur kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominasi relatif. dengan metode 

kuadran dengan jalur. 

 Mengamankan kawasan sempadan sungai, serta penutupan vegetasi di sempadan sungai, 

dipantau dengan menggunakan metode pemeriksaaan langsung dan analisis deskriptif 

komparatif. Tolak ukur 100 meter di kanan kiri sungai dan 50 meter kanan kiri anak sungai. 

 Menjaga kelestarian konservasi dan aktivitas perambahan, keanekaragaman vegetasi terutama 

jenis unggulan lokal dan bernilai ekologi dipantau dengan metode kuadrat dengan jalur masing-

masing lokasi 2 km menggunakan analisis vegetasi yang diarahkan pada jenis-jenis flora yang 

bernilai sebagai tumbuhan obat. 

 Menghalau ganguan terhadap populasi satwa liar dan burung serta dipantau dengan 

mengevaluasi kegiatan pengelolaan habitat daerah satwa liar, sehingga sesuai dengan habitat 

satwa yang terusir dari blok-blok tebangan. 

 Memantau fluktuasi debit sungai maksimum. 

 Aktifitas memantau, menghalau, menjaga dan mengamankan harus diikuti dengan aktifitas 

melaporkan pada instansi berwenang dan yang terkait sehingga pada akhirnya kawasan 

sempadan sungai yang berfungsi sebagai RTH terpelihara dan lestari selamanya. 

Rencana Penataan Jalur Hijau Sempadan Sungai direncanakan di sempadan Sungai Brantas maupun 

anak-anak sungai. 

 

5) Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi 

Lebar sempadan jaringan tenaga listrik : 

a. Garis sempadan jaringan tenaga listrik adalah 64 meter yang ditetapkan dari titik tengah 

jaringan tenaga listrik. 

b. Ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT clan SUTET dengan tanah dan 

benda lain ditetapkan sebagai berikut:  

Luasan jalur hijau listrik tegangan tinggi yang terdapat di Kota Batu 37,7 Ha meliputi: 

Tabel 4.4  
Tabel jarak bebas minimum SUTT dan SUTET 

 

No. Lokasi 
SUTT SUTET 

SUTM SUTR 
Saluran kabel 

66 KV 150 KV 500 KV SKTM SKTR 
1 Bangunan beton 20 m 20 m 20 m 2,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 
2 Pompa bensin 20 m 20 m 20 m 2,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 
3 pagar 3 m 20 m 3 m 2,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 
4 Lapangan terbuka 6,5 m 20 m 15 m 2,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m  
5 Jalan raya 8 m 20 m 15 m 2,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 
6 Pepohonan 3,5 m 20 m 8,5 m 2,5 m 1,5 m 0,5 m 0,3 m 
7 Bangunan tahan api 3,5 m 20 m 8,5 m 20 m 20 m 20 m 20 m 

10 Jembatan besi/ tangga 
besi/ kereta listrik 3 m 20 m 8,5 m 20 m 20 m 20 m 20 m 

11 Lapangan olah raga 2,5 m 20 m 14 m 20 m 20 m 20 m 20 m 

12 

SUTT lainnya 
pengahantar udara 
tegangan rendah, 
jaringan telekomunikasi,  televisi dan 
kereta gantung 
 

3 m 20 m 8,5 m 20 m 20 m 20 m 20 m 

Sumber : Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 
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6) Jalur hijau sempadan kawasan perlindungan setempat lainnya 

yang dimaksud dengan jalur hijau sempadan kawasan perlindungan setempat lainnya yang 

terdapt di Kota Batu antara lain sempadan mata air dan sempadan kawasan rawan bencana. Tempat 

dan kawasan ini memiliki/mempunyai batasan yang bervariasi dalam hal lebar sempadan, jenis 

vegetasi, pola tanam vegetasi, dan pemeliharaannya.  

Kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 meter. Adapun kawasan sempadan 

mata air di Kota Batu yaitu sebanyak 111 (seratus sebelas) mata air,namun hingga saat ini sumber 

mata air di kota batu yang masih dapat dimanfaatkan 83 sumber mata air yang produktif dan selama 

ini telah digunakan oleh PDAM Unit Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang. Untuk jalur 

hijau di kawasan rawan tanah longsor meliputi pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang 

memiliki tingkat ketinggian >2000 m dpl dan memiliki kelerengan >30%, meliputi : 

Tabel 4.5  
Sumber Mata Air di Kota Batu 

No Sumber Air 
Lokasi Debit 

Desa Kecamatan 
Max 

(L/detik) 
Min 

(L/detik) 
1. Sumber Biru Tulung Rejo Bumiaji 25 17 
2. Sumber Ngel Tulung Rejo Bumiaji 15 10 
3. Sumber Brantas 1 Tulung Rejo Bumiaji 2 1 
4. Sumber Brantas 2 Tulung Rejo Bumiaji 20 13 
5. Sumber Brantas 3 Tulung Rejo Bumiaji 25 17 
6. Sumber Rejeki Tulung Rejo Bumiaji 15 10 
7. Sumber Petungngamplok 1 Tulung Rejo Bumiaji 30 20 
8. Sumber Petungngamplok 2 Tulung Rejo Bumiaji 12 8 
9. Sumber Jeblokan Tulung Rejo Bumiaji 27 18 
10. Sumber Kolong Tulung Rejo Bumiaji 65 39 
11. Sumber Dompyong Tulung Rejo Bumiaji 30 18 
12. Sumber Jombranti 1 Tulung Rejo Bumiaji 8 6 
13. Sumber Jombranti 2 Tulung Rejo Bumiaji 10 7 
14. Sumber Sari Tulung Rejo Bumiaji 6 4 
15. Sumber Ngesong 1 Punten Bumiaji 60 40 
16. Sumber Ngesong 2 Punten Bumiaji 30 21 
17. Sumber Ngesong 3 Punten Bumiaji 71 51 
18. Sumber Lodengkol Punten Bumiaji 65 59 
19. Sumber Bletok Punten Bumiaji 39 25 
20. Sumber Banyuning Punten Bumiaji 179 160 
21. Sumber Belik Bei Gunungsari Bumiaji 5 3 
22. Sumber Petungkobong Gunungsari Bumiaji 20 12 
23. Sumber Sumberan Gunungsari Bumiaji 15 10 
24. Sumber Preteng Gunungsari Bumiaji 35 23 
25. Sumber Krecek Sumber Gondo Bumiaji 8 6 

No Sumber Air 
Lokasi Debit 

Desa Kecamatan 
Max 

(L/detik) 
Min 

(L/detik) 
26. Sumber Gabes Sumber Gondo Bumiaji 2 1 
27. Sumber Pesunglading Bulukerto Bumiaji 1 0,4 
28. Sumber Brukan Bulukerto Bumiaji 1,5 0,5 
29. Sumber Watugupik Bulukerto Bumiaji 2 1 
30. Sumber Gemulo Bulukerto Bumiaji 179 160 
31. Sumber Pakisan Sidomulyo Batu 20 15 
32. Sumber Dolo Sidomulyo Batu 17 12 
33. Sumber Kalo Sidomulyo Batu 4 1 
34. Sumber Abdul Muntalib Sidomulyo Batu 10 7 
35. Sumber Grinsing Gunungsari Batu 40 28 
36. Sumber Torongdadap Songgokerto Batu 14 11 
37. Sumber Watugudik  Songgokerto Batu 47 35 
38. Sumber Coban Petak Songgokerto Batu 2 1 
39. Sumber Bulu Songgokerto Batu 3 1 
40. Sumber Torongbelok Songgokerto Batu 41 33 
41. Sumber Torong Jeruk Songgokerto Batu 14 11 
42. Sumber Kasinan Songgokerto Batu 30 18 
43. Sumber Srebet 1 dan 2 Pesanggrahan Batu 4 3 
44. Sumber Seruk  Pesanggrahan Batu 2 1 
45. Sumber Panderman  Pesanggrahan Batu 12 8 
46. Sumber Beliktanjung 1 Ngaglik Batu 19 13 
47. Sumber Beliktanjung 2 Ngaglik Batu 2 1 
48. Sumber Belik Sisir Batu 2 1 
49. Sumber Torong Sisir 1 Sisir Batu 52 23 
50. Sumber Torong Sisir 2 Sisir Batu 2 2 
51. Sumber Tenggulun Temas Batu 27 24 
52. Sumber Genengan Temas Batu 40 35 
53. Sumber Reco Temas Batu 5 4 
54. Sumber Jurangrejo Beji Junrejo 50 40 
55. Sumber Jambe Beji Junrejo 6 5 
56. Sumber Ngantak Beji Junrejo 7 5 
57. Sumber Sukanton Mojorejo Junrejo 6 5 
58. Sumber Dok Mojorejo Junrejo 8 6 
59. Sumber Jeding 1 dan 2 Junrejo Junrejo 8 6 
60. Sumber Kasinan Junrejo Junrejo 50 40 
61. Sumber Tempur 1 dan 2 Junrejo Junrejo 10 7 
62. Sumber Pereng Gedek Tlekung Junrejo 10 8 
63. Sumber Urip  Tlekung Junrejo 8 6 
64. Sumber Pandan Tlekung Junrejo 7 5 
65. Sumber Kembang Tlekung Junrejo 8 6 
66. Sumber Cinde Bumiaji Bumiaji 69 56 
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No Sumber Air 
Lokasi Debit 

Desa Kecamatan 
Max 

(L/detik) 
Min 

(L/detik) 
67. Sumber Bakgede Bumiaji Bumiaji 30 26 
68. Sumber Areng - areng  Bumiaji Bumiaji 89 70 
69. Sumber Ketohan Bumiaji Bumiaji 38 29 
70. Sumber Torongmiri Bumiaji Bumiaji 35 30 
71. Sumber Binangun Bumiaji Bumiaji 190 180 
72. Sumber Miringngampel Bumiaji Bumiaji 33 29 
73. Sumber Bungkaji Bumiaji Bumiaji 5 3 
74. Sumber Wuluh/Curah Kerikil Bumiaji Bumiaji 5 2 
75. Sumber Royan Pandanrejo Bumiaji 3 28 
76. Sumber Dandang 2 Gripurno Bumiaji 30 24 
77. Sumber Bendo  Gripurno Bumiaji 33 7 
78. Sumber Slayur/Kian Gripurno Bumiaji 10 25 
79. Sumber Kerto Gripurno Bumiaji 30 1 
80. Sumber Kuriah Gripurno Bumiaji 3 3 
81. Sumber Gambiran Gripurno Bumiaji 6 4 
82. Sumber Andong Oro - oro ombo Batu 50 40 
83. Sumber Darmi Oro - oro ombo Batu 120 90 

Sumber : Dinas Sumber Daya Air dan Energi Kota Batu, 2009 
 

C. RTH Pemakaman 

Pemakaman merupakan ruang terbuka hijau disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat 

penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat 

pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi 

sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. 

Untuk mencapai tujuan itu maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:  

 ukuran makam 1x2 meter perunit; 

 jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 meter; 

 tiap makam tidak diperkenankan melakukan dilakukan penembokan/ perkerasan; 

 pemakaman di bagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan 

dengan kondisi pemakaman setempat; 

 batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150 - 200 cm dengan deretan pohon 

pelindung disalah satu sisinya; 

 batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan 

pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; 

 ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area 

pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80 % dari luas ruang hijaunya. 

Untuk kebutuhan luasan pemakaman umum yang di kembangkan di Kota Batu tersebar di setiap 

desa dan kelurahan dengan luas mencapai 13,93 Ha. 

 

Tabel 4.6  
            Rencana Kebutuhan Fasilitas Makam Kota Batu Tahun 2028 

No.  
Kecamatan  

 
Kelurahan/Desa  

Jumlah 
Penduduk 

(Jiwa) 

 
Makam 

(Unit)  
 

Luas   (Ha) 

1 Batu 

Kel.Sisir 33.811 3 1,52 

Kel.Temas 24.088 2 1,08 

Kel.Songgokerto 11.106 1 0,50 

Kel.Ngaglik 19.355 2 0,87 
Desa 
Pesanggrahan 19.647 2 0,88 

Desa Oro-Oro 
Ombo 13.630 1 0,61 

Desa Sumberejo 13.821 1 0,62 

Desa Sidomulyo 6.645 1 0,30 

Jumlah 142.103 14 6,39 

2 Junrejo 

Desa Junrejo 8.501 1 0,38 

Desa Tlekung 7.688 1 0,35 

Desa Dadaprejo 12.619 1 0,57 

Desa Mojorejo 9.102 1 0,41 

Desa Beji 17.992 2 0,81 

Desa Torongrejo. 8.674 1 0,39 

Desa Pendem 13.170 1 0,59 

Jumlah 77.748 8 3,50 

3 Bumiaji 

Desa Punten 10.025 1 0,45 

Desa Bulukerto 11.130 1 0,50 

Desa Gunungsari 11.137 1 0,50 

Desa Giripurno 15.630 2 0,70 

Desa Bumiaji  11.046 1 0,50 

Desa Pandanrejo 9.058 1 0,41 

Desa Tulungrejo  15.368 2 0,69 
Desa 
Sumbergondo 6.399 1 0,29 

Jumlah 89.794 9 4,04 

Total 309.644 31 13,93 

                        Sumber : Hasil Rencana, 2010 
 
D. RTH Pengaman Lingkungan 

Dalam upaya pengamanan dan perlindungan lingkungan RTH berperan dalam hal peredam 

kebisingan, ameliorasi iklim mikro, penapis cahaya silau, penahan angin, penyerap dan penapis bau, 
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mengatasi penggenangan dan fungsi produksi. RTH pengaman lingkungan dapat berupa hutan kota, 

sabuk hijau, jalur-jalur hijau, taman-taman kota dengan kerapatan vegetasi yang tinggi. 

1) Hutan kota 

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian, dan keseimbangan 

ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Fungsi hutan kota adalah 

untuk: 

 memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;  

 meresapkan air; 

 menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan 

 mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.  

Hutan kota dapat berbentuk: 

 Bergerombol atau menumpuk: hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu 

areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan. 

 Menyebar: hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 

meter. Komunitas tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-

gerombol kecil, 

 Berbentuk jalur: hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, 

saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 meter. 

Struktur hutan kota dapat terdiri dari: 

 Hutan kota berstrata dua, yaitu hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan pepohonan dan 

rumput. 

 Hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari 

pepohonan dan rumput, juga terdapat semak, terna, liana, epifit dengan banyak anakan dan 

penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan. 

Di dalam hutan kota dapat dilakukan aktifitas sosiat masyarakat secara terbatas, meliputi 

aktifitas pasif seperti duduk dan beristirahat dan atau membaca, atau aktifitas yang aktif seperti 

jogging, senam atau olahraga ringan lainnya. 

Rencana Penataan Hutan Kota 

- Hutan Kota di Oro-oro Ombo 

- Hutan kota di Desa Tlengkung 

- Hutan kota di kawasan wisata 

- Hutan kota di daerah resapan air 

Untuk kebutuhan luasan hutan kota yang di kembangkan di Kota Batu seluas59,9 Ha. 

Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan: 

a. pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga; 

b. penelitian dan pengembangan; 

c. pendidikan; 

d. pelestarian plasma nutfah; dan atau 

e. budidaya hasil hutan bukan kayu. 

Perlindungan dan pengamanan hutan kota bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi 

hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal. Perlindungan dan pengamanan hutan kota dilakukan 

melalui upaya: 

a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan; 

b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora; 

c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan 

d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit. 

 

2) Sabuk hijau (greenbelt) 

Sabuk hijau (greenbelt) merupakan RTH yang memilikl tujuan utama untuk membatasi 

perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau 

membatasi aktifitas satu dengan aktifitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan 

(TPA dll) dari faktor lingkungan sekitarnya. 

Sabuk hijau dapat berbentuk: 

 RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi 

pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah; 

 hutan kota; 

 kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui 

peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya. 

Fungsi lingkungan sabuk hijau: 

 Peredam kebisingan; untuk fungsi ini dipilih penanaman dengan vegetasi berdaun rapat. 

Pemilihan vegetasi berdaun rapat berukuran relatif besar dan tebal dapat merendam kebisingan 

lebih baik. 

 Ameliorasi iklim mikro; tumbuhan berukuran tinggi dengan luasan area yang cukup dapat 

mengurangi efek pemanasan yang diakibatkan oleh radiasi energi matahari. 

 Penapis cahaya silau; peletakan tanaman yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat 

mengurangi dan menyerap cahaya. 

 Penahan angin; untuk membangun sabuk hijau yang berfungsi sebagai penahan angin perlu 

diperhitungkan beberapa faktor yang meliputi panjang jalur, lebar jalur. 

Kriteria sabuk hijau sebagai penahan angin adalah sebagai berikut:  
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- Sabuk hijau membentuk jalur hijau cembung ke arah datangnya angin, akan menjadikan 

angin laminar dan mencegah terbentuknya angin turbulen. 

- Sabuk hijau seyogyanya ditempatkan tepat pada arah datangnya angin dan obyek yang 

dilindungi harus berada di bagian belakangnya. 

- Sabuk hijau yang dibangun harus cukup panjang agar dapat melindungi objek dengan baik. 

- Sabuk hijau yang dibangun harus cukup tebal. Sabuk hijau yang terlalu tipis kurang dapat 

melindungi karena masih dapat diterobos angin. 

- Tanaman yang ditanam didominasi oleh tanaman yang cukup tinggi, dengan dahan yang 

kuat namun cukup lentur. 

- Jenis tanaman yang ditanam termasuk golongan evergreen bukan dari golongan tanaman 

yang menggugurkan daun (decidous). 

- Memiliki perakaran yang dalam. 

- Memiliki kerapatan daun berkisar antara 70-85%, kerapatan yang kurang, tidak dapat 

berfungsi sebagai penahan angin. Sebaliknya kerapatan yang terialu tinggi akan 

mengakibatkan terbentuknya angin turbulen. 

- Tanaman harus terdiri dari beberapa strata yaitu tanaman tinggi, sedang dan rendah, 

sehingga mampu menutup secara baik. 

 Penyerap dan penepis bau; jalur pepohonan yang rapat dan tinggi dapat melokalisir bau dan 

menyerap bau. Beberapa spesies tanaman seperti Cempaka, Kenanga dan Tanjung adalah 

tanaman yang dapat mengeluarkan bau harum. 

 Mengatasi penggenangan; daerah rendah dengan drainase yang kurang baik sering tergenang 

air hujan. Genangan air dapat mengganggu aktifitas kota serta menjadi sarang nyamuk. 

 

Peran mayarakat dalam penyediaan RTH publik meliputi penyediaan lahan, pembangunan, dan 

pemeliharaan RTH. Peran masyarakat dalam penyediaan RTH ini berupa: 

a. pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH publik (hibah) 

b. menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH publik 

c. membiayai pembangunan RTH publik 

d. membiayai pemeliharaan RTH publik 

e. mengawasi pemanfaatan RTH publik 

f. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan 

lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana 

 

 

 

4.1.4.2. RTH PRIVAT 

A. RTH PEKARANGAN 

Pekarangan adalah lahan diluar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktifitas. Luas 

pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) di kawasan perkotaan. 

Untuk memudahkan didalam pengklasifikasian pekarangan maka di tentukan katagori pekarangan 

seperti berikut ini. 

1) Pekarangan rumah besar 

 kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luasan lantai di atas 500 m2; 

 ruang terbuka hijau minimum yang disarankan adalah luasan lahan kavling dikurangi 

koefisien dasar bangunan (KDB); 

 jumlah pohon pelindung yang harus disediakan setidak-tidaknya 3 (tiga) pohon pelindung 

ditambah dengan perdu dan semak, serta penutup tanah dan atau rumput. 

2) Pekarangan rumah sedang 

 kategori yang termasuk rumah sedang adalah rumah dengan luasan lantai antara 120 m2 

sampai dengan 500 m2;  

 ruang terbuka hijau minimum yang disarankan adalah luasan lahan kavling dikurangi 

koefisien dasar bangunan (KDB); 

 jumlah pohon pelindung yang harus disediakan setidak-tidaknya 2 (dua) pohon pelindung 

ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput. 

3) Pekarangan rumah kecil 

 kategori yang termasuk rumah kecil adalah rumah dengan luasan lantai di bawah 120 m2; 

 ruang terbuka hijau minimum yang disarankan adalah luasan lahan kavling dikurangi 

koefisien dasar bangunan (KDB); 

 jumlah pohon pelindung yang harus disediakan setidak-tidaknya 1(satu) pohon pelindung 

ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput. 

 

B. HALAMAN PERKANTORAN, PERTOKOAN, DAN TEMPAT USAHA 

RTH halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha umumnya berupa jalur trotoar dan area 

parkir terbuka. Penyediaan RTH pada kawasan ini adalah sebagai berikut: 

 Beberapa lokasi dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot atau 

taman atap bangunan (roof garden). 

 Persyaratan penanaman pohon pada kawasan ini, berlaku seperti persyaratan pada RTH 

pekarangan rumah, ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan. 
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C. TAMAN ATAP BANGUNAN (ROOF GARDEN) 

Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan roof garden adalah:  

 struktur bangunan 

 kapasitas daya dukung (load bearing capacity)  

 lapisan kedap air (waterproofing) 

 sistem drainase dan irigasi  

 media tanam 

 pemilihan material dan metoda pengikatan (anchoring)  

 kolam dan air mancur 

 usulan sistem utilitas 

 aspek keselamatan dan keamanan 

 aspek pemefiharaan: peralatan dan tanaman 

Peran masyarakat pada RTH privat meliputi: 

a. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH dalam peningkatan kualitas lingkungan 

b. turut serta dalam meningkatkan kualitas lingkungan di perumahan dalam hal penanaman 

tanaman, pembuatan sumur resapan (baik daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan 

sampah 

c. mengisi seoptimal mungkin lahan pekarangan, berm, dan lahan kosong lainnya dengan berbagai 

jenis tanaman, baik ditanam langsung maupun ditanam dalam pot 

d. turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta RTH. 

Tabel 4.7  
Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau Privat 

UKURAN JENIS 
KAVLING 

SYARAT/KEWAJIBAN PENANAMAN 
MINIMAL 

KOMPOSISI JENIS YANG 
CUKUP 

> 120 m2 Satu pohon pelindung Penutup tanah/rumput 
120-240 m2 Satu pohon pelindung, perdu dan semak 

hias 
Penutup tanah/rumput 

240-500 m2 Dua pohon pelindung, perdu dan semak 
hias 

Penutup tanah/rumput 

500 m2 Tiga pohon pelindung, perdu dan semak 
hias 

Penutup tanah/rumput 

Relatif sempit Pakai sistem pot dan tanaman gantung 
lain 

Manfaatkan ruang di atas 
saluran got 

Sumber  : Hasil Rencana 

 

 
4.1.5. KAWASAN SUAKA ALAM  DAN CAGAR BUDAYA 

Kawasan suakaalam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok 

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 

satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya,dimana di Kota 

Batu meliputi Taman hutan raya, cagar budaya dan Taman Wisata Alam. 

Kawasan suaka alam dan cagar budaya yang ada Kota Batu berupa Taman Hutan Raya 

(Tahura), dan kawasan cagar budaya Candi Supo di Songgoriti, serta taman wisata alam sehingga 

harus tetap dilestarikan dan dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata. 

4.1.5.1. Taman Hutan RayaR. Soeryo 

Taman Hutan Raya adalah kawasan suaka alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau 

satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi 

kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan 

rekreasi. Sesuai dengan fungsinya, taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan 

pengembangan (kegiatan penelitian meliputi penelitian dasar dan penelitian untuk menunjang 

pengelolaan kawasan tersebut), ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, 

pariwisata alam dan rekreasi, serta pelestarian budaya.  

Kriteria Taman Hutan Raya (TAHURA) ditetapkan dengan kriteria : 

 Berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/ atau satwa yang beragam 

 Memiliki arsitektur bentang alam yang baik 

 Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata 

 Merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang 

ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah 

 Memiliki keindahan alam dan/ atau gejala alam 

 Memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/ atau satwa 

jenis asli dan/ atau bukan asli 

TAHURA R. Soeryo berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan No 1190/Kpts-II/2002 

tentang perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 80/Kpts-II/2001 tentang penetapan 

kelompok hutan Arjuno Lalijiwo seluas 27.868,30 Ha yang terletak di Kabupaten Mojokerto, 

Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai taman hutan 

raya.Taman Hutan Raya R. Soeryo yang terdapat di Kota Batu seluas 5.343,62 Ha terdapat di Desa 

Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Sumbergondo, Desa Bumiaji 

dan Desa Giripurno 

Secara geografis TAHURA R. Soeryo terletak pada 1123’200" Bujur Timur dan 7044'30" 

Lintang Selatan. Pengelolaan kawasan berada pada Resort KSDA Lalijiwo Barat, Sub Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam Jatim I, Balai KSDA IV, Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Timur. 

TAHURA R. Soeryo secara keseluruhan memiliki konfigurasi bervariasi antara datar, berbukit dan 

gunung-gunung dengan ketinggian antara 1.000-3.000 meter diatas permukaan laut. 
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TAHURA R.Soeryo memiliki potensi yang cukup bervariasi selain flora dan fauna serta 

pemandangan alam yang indah pada kawasan tersebut terdapat juga tempat pemandian sumber air 

panas, Arboretum Cangar yaitu tempat koleksi tanaman langka, Arboretum Sumber Brantas, Gua-

gua Jepang, Petapaan Abiyoso, Padang Rumput Lalijiwo, Pondok Welirang, Puncak Welirang dan 

Petapaan Indrokilo. Selain itu, pencapaian untuk menuju lokasi tersebut dapat dikunjungi dengan 

mudah dari kota Surabaya, Malang, Pasuruan, Mojokerto dan Jombang dengan route :  

 Malang - Batu - Sumber Brantas Lokasi 38 Km dapat dicapai dengan kendaraan umum maupun 

kendaraan pribadi.  

 Mojokerto - Pacet - Lokasi 30 Km hanya dapat dicapai dengan kendaraan pribadi.  

 Surabaya - Pandaan - Priden - Tretes 74 Km dengan kendaraan umum, lalu dilanjutkan dengan 

berjalan kaki menuju Pondok Welirang, Padang rumput Lalijiwo terus ke Gunung Welirang 

selanjutnya turun ke lokasi dengan waktu perjalanan 14 jam.  

 

Gambar 4.7.  
Rute Wisata Tahura R. Suryo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber : Balai Tahura R. Soerjo, 2007 
Arahan rencana pengembangan TAHURA R.Suryo sebagai kawasan suaka alam dengan cara 

pengembangan pengelolaan, sehingga TAHURA R. Suryo dapat dimanfaatkan juga sebagai kawasan 

wisata alam, berdasarkan potensi pengembangan yang ada.  

Tahura R. Suryo dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam berintegrasi dengan 

Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan di Obyek 

Wisata Alam Tahura antara lain: 

1. Berkemah di pusat bina pelestarian alam dan perkemahan Pacet Mojokerto, atau di sekitar 

pendopo cangar. 

2. Berenang dan berendam di pemandian air paans Cangar 

3. Berjalan-berjalan menyusuri hutan atau lintas alam melihat flora dan fauna khas tahura sambil 

mendengar kicau burung 

4. Panjat tembing di salah satu lokasi di belakang jembatan pinggir jalan tembus Batu-Pacet yang 

berjarak 300m dari Pendopo Tahura R.Suryo ke arah Mojokerto 

5. Menyusuri gua-gua peninggalan Jepang yang terdapat di sekitar Pemandian Cangar. 

6. Mendaki Gunung Welirang, Gunung Arjuno dan Gunung Anjasmara 

7. Berwisata alam (Ecotourism) 

Upaya pelestarian kawasan taman hutan raya meliputi: 

a. Mengembalikan fungsi lindung terutama pada kawasan dengan kelerengan 40 % dan 

menetapkan peraturan daerah tentang larangan mendirikan bangunan pada kawasan konservasi. 

b. Program pengelolaan kawasan : 

 pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang 

pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai 

ekonomis.  

 Memperbanyak reboisasi dengan melakukan penanaman pohon produktif yang dapat di 

gunakan sebagai perlindungan disamping diambil hasilnya 

 Membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam. 

 

4.1.5.2. Cagar Budaya Candi Supo 

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil 

budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

Benda cagar budaya adalah : benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang 

berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-

kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya 

sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, 

ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi 

sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.  

Benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang dengan tetap 

memperhatikan fungsi sosialnya dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam 

Undang-undang. Perlindungan benda cagar budaya bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya 

untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Benda cagar budaya adalah benda cagar budaya 

yang:  
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 Dimiliki atau dikuasai secara turun-temurun atau merupakan warisan;  

 Jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara.  

 Benda cagar budaya tertentu dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap orang adalah warga 

negara Indonesia atau warga negara asing yang dapat dimiliki atau dikuasai adalah benda cagar 

budaya yang dimiliki secara turun temurun dan jumlahnya cukup banyak.  

Cagar budaya yang terdapat di wilayah Kota Batu yakni Candi Supo Songgoriti. Candi Supo 

Songgoriti ukurannya yang tidak besar yakni hanya 14.36 x 10.10 meter dan tinggi 2.44 meter. 

Lokasi Candi Songgoriti ini sebenarnya terletak disebuah lembah yang memisahkan antara lereng 

Gunung Arjuna dengan lereng Gunung Kawi.  

 

Gambar 4.8.  
Cagar Budaya Candi Supo Songgoriti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Sumber : Hasil RTRW Kota Batu 2010 
 

Candi ini dibangun diatas mata air panas yang pada masa lalu diyakini dapat menyembuhkan 

berbagai macam penyakit. Bangunan candi terbuat dari batu andesit, sedangkan pondasinya dari 

batu bata. Secara arsitektural bangunannya terdiri atas kaki, tubuh dan atap candi, sedangkan yang 

sampai sekarang bisa dilihat hanyalah kaki candi dan sebagian tubuh candi sisi Timur, Utara dan 

Barat. Masa pembangunan Candi Songgoriti belum dapat diketahui dengan pasti, tetapi diduga candi 

ini berasal dari masa pemerintahan Pu Sindok, yakni masa perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah 

ke Jawa Timur sekitar abad IX - X masehi. 

Dilihat dari arsitekturnya yang sangat sederhana, Candi Songgoriti digolongkan sebagai candi 

tertua di Jawa Timur dan mempunyai hiasan berlanggam Jawa Tenga

tersisa (Timur, Utara, Barat) memiliki relungrelung sebagai tempat arca. Relung sebelah Timur 

merupakan tempat arca Ganesha, yang arcanya tinggal sebagian, yaitu bagian perut dan kaki. 

Relung sebelah Utara arcanya sudah hilang, sedangkan relung sebelah Barat, arcanya sudah tidak 

menempel lagi di relung, tetapi masih berada dilingkungan candi. Arca ini merupakan arca Agastya, 

yang dalam agama Hindu merupakan salah satu dari tujuh pendeta yang menyebarkan agama Hindu 

di Asia Tenggara dan Jawa. 

Dalam pemeliharaan dan perlindungan benda cagar budaya khsusnya Candi Supo Songgoriti,  

setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya melindungi dan memeliharanya. 

Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya wajib dilakukan

sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya. Apabila orang yang memiliki atau menguasai 

benda cagar budaya tersebut tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara, 

Pemerintah dapat memberikan disinsentif berupa tegur

melindungi benda cagar budaya yang bersangkutan. 

Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Tanpa izin 

dari Pemerintah setiap orang dilarang: membawa benda cagar budaya ke lu

Indonesia; memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya; mengambil atau 

memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan 

darurat; mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar ben

sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya; memperdagangkan atau memperjualbelikan atau 

memperniagakan benda cagar budaya.  

Arahan rencana pengembangan Candi Supo Songgoriti dengan melakukan rehabilitasi 

kerusakan candi dan pemantapan candi Supo sebagai benda cagar budaya Kota Batu. 

Arahan pengelolaanya adalah sebagai berikut: 

 Meningkatkan pelestarian situs, candi dan artifak lain yang merupakan peninggalan sejarah;

 Pembatasan bangunan di sekitarnya melalui , pembatasan 

tetap terlihat dari berbagai sudut pandang; 

 Menjadikan obyek situs/candi menjadi bagian dari tour wisata di Kota batu;

 Sebagai obyek daya tarik wisata sejarah; dan 

 Tidak merombak keaslian dari situs tersebut dengan modernis

 

Upaya rencana perlindungan dan pemeliharaan 
benda cagar budaya candi Supo di Songgoriti 
dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah 
dan keaslian bentuk serta pengamanannya.  

     IV - 17 

Barat. Masa pembangunan Candi Songgoriti belum dapat diketahui dengan pasti, tetapi diduga candi 

Sindok, yakni masa perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah 

Dilihat dari arsitekturnya yang sangat sederhana, Candi Songgoriti digolongkan sebagai candi 

tertua di Jawa Timur dan mempunyai hiasan berlanggam Jawa Tengah. Bangunan sisi candi yang 

tersisa (Timur, Utara, Barat) memiliki relungrelung sebagai tempat arca. Relung sebelah Timur 

merupakan tempat arca Ganesha, yang arcanya tinggal sebagian, yaitu bagian perut dan kaki. 

sedangkan relung sebelah Barat, arcanya sudah tidak 

menempel lagi di relung, tetapi masih berada dilingkungan candi. Arca ini merupakan arca Agastya, 

yang dalam agama Hindu merupakan salah satu dari tujuh pendeta yang menyebarkan agama Hindu 

Dalam pemeliharaan dan perlindungan benda cagar budaya khsusnya Candi Supo Songgoriti,  

setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya melindungi dan memeliharanya. 

Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai 

sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya. Apabila orang yang memiliki atau menguasai 

benda cagar budaya tersebut tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara, 

Pemerintah dapat memberikan disinsentif berupa teguran dan dapat mengambil alih kewajiban untuk 

melindungi benda cagar budaya yang bersangkutan.  

Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya. Tanpa izin 

dari Pemerintah setiap orang dilarang: membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik 

Indonesia; memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya; mengambil atau 

memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan 

darurat; mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya; memisahkan 

sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya; memperdagangkan atau memperjualbelikan atau 

Arahan rencana pengembangan Candi Supo Songgoriti dengan melakukan rehabilitasi 

mantapan candi Supo sebagai benda cagar budaya Kota Batu.  

Meningkatkan pelestarian situs, candi dan artifak lain yang merupakan peninggalan sejarah; 

Pembatasan bangunan di sekitarnya melalui , pembatasan ketinggian, dan menjadikan candi 

Menjadikan obyek situs/candi menjadi bagian dari tour wisata di Kota batu; 

 

Tidak merombak keaslian dari situs tersebut dengan modernisasi ke bentuk lain. 
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4.1.5.3. Kawasan Taman Wisata Alam 

Menurut PP No. 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan suaka alam, taman wisata 

alam adalah kawasan suaka alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan 

pariwisata dan rekreasi alam. 

Kota Batu memiliki objek taman wisata alam yang menarik. Taman wisata alam ditetapkan 

dengan kriteria: 

 Memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta 

formasi geologi yang indah,unik, dan langka; 

 Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata; 

 Memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan 

 Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam. 

Taman wisata alam yang termasuk dalam kawasan lindung yang terdapat di Kota Batu, 

diantaranya Taman Wisata air panas Cangar, dan pengembangan taman wisata Arboretum. Rencana 

pengembangan sumber air panas Cangar adalah direncanakan untuk obyek wisata sumber air panas 

alami, akan tetapi tetap mempertahankan dan menjaga kelestarian TAHURA R. Soeryo yang berada 

di lingkungan obyek wisata Sumber air panas Cangar sebagai hutan lindung.  

Arboretum Sumber Brantas terletak lebih kurang 18 km sebelah utara Kota Batu tepatnya di 

Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu; dan merupakan lokasi salah satu mata air Kali 

Brantas yang selanjutnya mengalir melalui kota Malang, Blitar, Kediri, Jombang, Mojokerto, Surabaya 

dan bermuara di selat Madura. Arboretum Sumber Brantas terletak di sebelah timur kaki Gunung 

Anjasmoro.  

Tujuan pengembangan taman wisata alam arboretum adalah untuk : 

1. Melestarikan mata air Kali Brantas   

2. Mengkoleksi berbagai jenis pepohonan dalam bentuk arboretum   

3. Menyediakan fasilitas penelitian dan pendidikan   

4. Menyelenqqarakan rekreasi edukatif  

Rencana pengembangan  taman wisata alam arboretum sebagai kawasan lindung yaitu:  

1. Perancangan ulang Arboretum Sumber Brantas.   

2. Pembangunan elemen-elemen pendukung (jalan setapak, air bersih, fasilitas mushola, 

perkemahan, rumah peristirahatan, areal parkir, dan lain-lain)   

3. Perluasan area arboretum.  

Upaya pengembangan taman wisata alam Cangar dengan rehabilitasi dan pemantapan fungsi, 

sedangkan dan pengembangan Arboretum dengan pengembangan pengelolaan sebagai taman 

wisata alam. 

Adapun arahan pengelolaan taman wisata alam Arboretrum adalah sebagai berikut: 

 Kegiatan pariwisata yaitu meningkatkan atraksi dengan mengembangkan fasilitas penelitian 

flora, dan pengembangan fasilitas perkemahan; 

 Mengupayakan pengembalian fungsi lindung pada wilayah yang telah dibuka, dengan reboisasi 

sesuai jenis tumbuhan dengan tegakan yang dapat memberikan fungsi lindung; serta 

 Pengelolaan kawasan penyangga dengan tanaman produktif dengan tegakan yang dapat 

memberikan fungsi lindung. 

 

Gambar 4.9.  
Kawasan Taman Wisata Alam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sumber : Hasil RTRW Kota Batu 2010 

 

 

4.1.6. KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM  

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami 

bencana alam. Kawasan rawan bencana meliputi bencana alam meliputi kawasan rawan tanah 

lonsor. Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun 

Pengembangan taman wisata alam Arboretum 
dengan arahan pengembangan pengelolaan 
menjadi kawasan taman wisata alam  

Pengembangan taman wisata alam sumber air 
panas Cangar dengan arahan rehabilitasi dan 
pemantapan kawasan sebagai tempat wisata alam 
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percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau 

batuan penyusun lereng tersebut. 

 

 

Gambar 4.10.  
Kawasan Rawan Lonsor Jawa Timur 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Pusat Studi Bencana (Badan Geologi-Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi) 
 

 

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yang 

rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, 

atau material campuran. 

Berdasarkan hasil kajian dari peta kontur, ketinggian, geologi dan jenis tanah serta vegetasi 

yang ada,  dengan jenis tanah mediteran,andosol dan grumosol merupakan jenis tanah yang peka 

terhadap lonsor terutama di kawasan berlereng (kemiringan diatas 150). Untuk kawasan rawan 

bencana di Kota Batu yang perlu dikendalikan secara ketat untuk pengembangan kawasan budidaya 

terutama pada kegiatan pertanian bukan pada tanaman keras dan kegiatan permukiman. Dampak 

yang dominan dari kawasan rawan bencana yang ada di Kota Batu adalah tanah longsor dan banjir 

lumpur.   

Adapun kawasan rawan bencana lonsor di Kota Batu terdapat pada :  

a. Kota Batu bagian utara 

Kawasan Gunung Pusungkutuk, Gunung Wlirang, Gunung Kembar, Gunung Anjasmoro, Gunung 

Rawung, Sumber Brantas di Desa Tulungrejo, pemanfaatan ruang untuk kawasan tersebut 

untuk hutan, ruang terbuka hijau, pertanian, pariwisata, permukiman, industri dan 

pergudangan. Memiliki klasifikasi kelerengan > 40 %. 

Gambar 4.11.  
Kawasan Rawan Longsor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Hasil RTRW Kota Batu 2010 

 

 

 

Bagian Utara  

Bagian Selatan  

Bagian Barat  
Bagian Timur  

Kawasan rawan longsor di G. 
Anjasmoro, akibat kegiatan 
peratnian. Membutuhkan 
kegiatan reboisasi 

Rencana penanaman 
penghijauan dengan metode 
teras sering dalam mencegah 
longsor di G. Rawung 

Pemantapan kawasan pada  
G. Kerumbung sebagai 
kawasan lindung terbatas, 
dalam mencegah erosi 

G. Arjuno yang daapt terjadi 
erosi akibat pengembangan 
kegiatan perumahan dan 
pariwisata. Membutuhkan 
kegiatan reboisasi hutan 

G. Wirang yang berdekatan 
dengan kawasan Tahura, 
merupakan kawasan liindung 
dalam mencegh erosi 

G. Pusung membutuhkan 
kegiatan penghijauan dalam 
mecegah erosi dan 
merupakan chatment area 

G. Gede dan G. Pucung merupakan 
kawasan rawan erosi akibat kegiatan 
pertanian, membutuhkan upaya 
penanam pohon sebagai penangkap air 
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b. Kota Batu bagian selatan 

 Kawasan Gunung Panderman, Gunung Bokong, Gunung Punuksapai, Gunung Srandil di Desa 

Oro – oro ombo, pemanfaatan ruang untuk kawasan tersebut adalah untuk hutan dan 

pertanian.  
 Kawasan Gunung Wukir di Desa Torongrejo pemanfaatan ruang untuk kawasan tersebut 

untuk pertanian, sebagian kecil Desa Mojorejo pemanfaatan untuk pertanian, sebagian kecil 

Desa Pendem pemanfaatan untuk pertanian, sebagian kecil Desa Beji pemanfaatan untuk 

pertanian dan permukiman, sebagian kecil Kelurahan Temas pemanfaatan untuk pertanian, 

ruang terbuka hiaju dan permukiman, sebagian kecil Desa Giripurno pemanfaatan untuk 

pertanian dan sebagian kecil Desa Pandanrejo pemanfaatan untuk pertanian dan 

permukiman. Memiliki klasifikasi kelerengan 25-40 %. 
c. Kota Batu bagian barat 

 Kawasan Gunung Banyak di Desa Gununugsari pemanfaatan untuk pertanian dan 

permukiman villa  

 Gunung Jeruk dan  Gunung Kerumbung di Desa Tulungrejo pemanfaatan untuk pertanian 

 Gunung Preteng di Desa Gunungsari pemanfaatan untuk pertanian 

 Memiliki klasifikasi kelerengan 25-40 %. 

d. Kota Batu bagian timur 

 Kawasan Gunung Pucung di Desa Bulukerto pemanfaatan untuk pertanian 

 Kawasan Gunung Gede di Desa Bumiaji pemanfaatan untuk pertanian 

 Memiliki klasifikasi kelerengan > 40 %.  

Arahan penanggulangan kawasan rawan longsor dengan cara reboisasi hutan yang telah gundul 

dengan cara penanaman kembali dan pemantapan fungsi kawasan sebagai hutan lindung, dan 

kawasan perlindungan terbatas. 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: 

a. perencanaan penanggulangan bencana; 

b. pengurangan risiko bencana; 

c. pencegahan; 

d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan; 

e. persyaratan analisis risiko bencana; 

f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; 

g. pendidikan dan pelatihan; dan 

h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. 

Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi 

bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan. 

Upaya pencegahan terjadinya longsor di wilayah Kota Batu dapat dilakukan dengan cara : 

 Pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang meiliki tingkat ketinggi >2000 m dpl dan memiliki 

kelerengan >30% 

 Penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi 

tanah 

 Pemeliharaan vegetasi alam, atau penanaman vegetasi tahan air yang tepat, sepanjang tanggul 

sungai dan saluran drainase, saluran-saluran dan daerah lain yang merupakan kawasan 

budidaya untuk pengendalian aliran yang berlebihan  

 Pembangunan secara khusus bangunan-bangunan pengendali erosi (misalnya plesengan) 

sepanjang lereng gunung yang mudah tererosi 

 Pengaturan kontur dan cara-cara pengolahan lahan 

  Tahap-tahap penanggulangan bencana apabila terancam bencana longsor, meliputi tahap 

sebelum terjadi bencana, tahap saat terjadi bencana, dan tahap setelah terjadi bencana.  

a. Tahap Sebelum Terjadi Bencana 

 Kegiatan sebelum terjadi bencana meliputi : 

 Upaya pencegahan - prevention 

Upaya ini dimaksudkan untuk mengeliminasi sebagian atau keseluruhannya terhadap 

bencana serupa yang bakal terjadi.  Fokus kegiatannya adalah melakukan deseminasi dan 

kontrol terhadap perundang-undangan dan peraturan-peraturan dalam memperkecil resiko 

bencana seperti pembuatan peta pada daerah rawan bencana dan pembuatan teknologinya. 

 Upaya mengurangi resiko - mitigation 

Kegiatannya ditekankan pada upaya mereduksi dan meminimalisasi dampak bencana. Fokus 

kegiatannya adalah perbaikan fasilitas transportasi dan komunikasi, pembuatan dapur umum, 

evakuasi penduduk serta pemasangan tanda-tanda bahaya pada tempat-tempat yang rentan 

bencana. 

 Upaya siap siaga - preparedness 

Maksudnya adalah memberikan pemahaman tentang bencana alam.  Fokus kegiatannya 

meliputi pelatihan kepada masyarakat umum tentang bagaimana hidup di daerah bencana 

dan pendidikan kepada siswa dan mahasiswa. 

b. Tahap Saat Terjadi Bencana 

 Kegiatannya secara konsisten memberikan peringatan dini dan respon emergensi. 

 Peringatan dini 
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Fokus kegiatannya meliputi upaya pemberian kesempatan bagi masyarakat agar dapat 

menyelamatkan diri dan kehidupannya dari kemungkinan terkena dampak bencana, dengan 

menyampaikan secara lisan dan atau tertulis tentang tipe bencana, tempat dan waktu 

berakhirnya serta dampak bencana dan pengarahan tentang apa yang harus dilakukan 

masyarakat. 

 Emergensi 

Kegiatan tahap ini ditekankan pada upaya-upaya mendesak yang diperlukan untuk 

membantu penduduk yang terkena bencana pada kurun waktu dua minggu pertama. 

Aktivitas kegiatannya meliputi penginformasian hal-hal yang menyangkut jumlah korban, 

pemberian pertolongan pertama (P3K), pembangunan dapur umum dan tempat 

penampungan sementara, pendistribusian bantuan makanan, dan pengarahan secara 

langsung sukarelawan. 

c. Tahap Setelah Terjadi Bencana 

 Kegiatan pada tahap setelah terjadi bencana, yaitu  

 Rehabilitasi 

Tahap ini ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang segera dilaksanakan untuk memulihkan 

kondisi pelayanan prasarana fisik umum serta menyediakan tempat perkampungan yang 

memadai bagi penduduk yang kehilangan tempat tinggal.  Aktivitas kegiatannya meliputi 

perencanaan fasilitas fisik umum untuk pekerjaaan rehabilitasi dan rekonstruksi, penyuplaian 

material lokal, perehabilitasian fasilitas umum, pembangunan tempat-tempat pengungsian 

dan pemberian layanan rohani. 

 Rekontruksi 

Tahap ini ditekankan pada kegiatan perhitungan nilai kerusakan prasarana bangunan dan 

pelayanan di masa yang akan datang.  Aktivitas kegiatannya meliputi upaya perancangan, 

pemilihan lokasi, pembangunan prasarana, pemberian bantuan teknis terhadap pengelolaan 

proyek, dan penyusunan pedoman untuk merekonstruksi. 

Upaya mitigasi pengurangan bencana longsor meliputi: 

 Tidak diijinkan mengembangkan permukiman dan fasilitas utama lainnya di daerah rawan 

bencana; 

 Merubah bentuk bentang alam yang menyebabkan potensi rawan terjadinya longsor baik untuk 

permukiman ataupun pertanian ; 

 Meningkatkan/memperbaiki dan memelihara drainase baik air permukaan maupun air tanah 

pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling; 

 Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat 

(khusus untuk lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80 % 

sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diselingi dengan tanaman – tanaman yang lebih 

pendek dan ringan, di bagian dasar ditanam rumput); 

 Khusus untuk runtuhan batu dapat dibuatkan tanggul penahan (rock fall) baik berupa bangunan 

konstruksi, tanaman maupun parit; 

 Pengenalan daerah yang rawan longsor; dan 

 Identifikasi daerah yang aktif bergerak, dapat dikenali dengan adanya rekahan rekahan 

berbentuk ladam atau tapal kuda. 

 

4.2. RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA 

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber 

daya buatan. 

Kawasan budidaya yang terdapat di wilayah Kota Batu meliputi : 

 Kawasan Hutan Produksi 

 Kawasan Perumahan 

 Kawasan Perdagangan Dan Jasa 

 Kawasan Perkantoran 

 Industri 

 Kawasan Pariwisata 

 Ruang Terbuka Non Hijau 

 Ruang Evakuasi Bencana 

 Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal 

 Kawasan Pertanian 

 Pelayanan Umum; serta  

 Kawasan Pertahanan dan Keamanan 

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan 

termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, 

penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang 

ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan 

prasarana dan sarana. 
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4.2.1. KAWASAN HUTAN PRODUKSI 

Hutan Produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil 

hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan 

untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan 

yang ditetapkan sebagai hutan lindung dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak 

terkendali. 

Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa 

lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan 

bukan kayu. Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin. 

Fungsi utama kawasan hutan produksi : 

Meliputi penghasil kayu dan bukan kayu. Kawasan hutan produksi berfungsi pula sebagai daerah 

resapan air hujan. Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi dapat membantu penyediaan 

lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Hasil hutan produksi juga merupakan salah satu sumber 

pemasukan dana bagi Pemerintah Daerah (dana bagi hasil) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 

tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan 

produksi yang dikonversi.  

Kriteria dan norma-norma pemanfaatan kawasan hutan produksi, yakni : 

1) Persyaratan penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar 

kehutanan : 

a. Tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan produksi. 

b. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan penambangan dilakukan melalui 

pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri dengan memperhatikan batasan luas dan jangka 

waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. 

c. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan penambangan terbuka harus 

dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif. 

2) Pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup tentang kegiatan pemanfaatan 

kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil kayu dan atau 

bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu dan atau bukan kayu; 

3) Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Analisi 

Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diselenggarakan oleh Pemrakarsa yang dilengkapi 

dengan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). 

4) Cara pengelolaan produksi hutan yang diterapkan harus didasarkan kepada rencana kerja yang 

disetujui dinas kehutanan, dan pelaksanaannya harus dilaporkan secara berkala. Rencana kerja 

tersebut harus memuat juga rencana kegiatan reboisasi di lokasi hutan yang sudah ditebang. 

5) Kegiatan di hutan produksi harus diupayakan untuk tetap mempertahankan bentuk tebing sungai 

dan mencegah sedimentasi ke aliran sungai akibat erosi dan longsor. 

6) Kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi harus diupayakan untuk menyerap sebesar 

mungkin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal. 

7) Kawasan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor 

kehutanan seperti penambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon dan instalasi air, 

kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan dan keamanan. 

8) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan penambangan dilakukan melalui pemberian ijin 

pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu 

tertentu serta kelestarian hutan. 

9) Kegiatan pemanfaatan hutan produksi wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan 

secara lestari mencakup aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. 

10) Pemanfaatan ruang beserta sumberdaya hasil hutan di kawasan hutan produksi harus 

diperuntukkan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan negara dan kemakmuran rakyat, 

dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang 

berkelanjutan dan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan sebagai daerah resapan air hujan serta 

memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Penerapan kriteria kawasan peruntukan hutan produksi secara tepat diharapkan akan 

mendorong terwujudnya kawasan hutan produksi yang dapat memberikan manfaat: 

 Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan 

ekonomi sekitarnya; 

 Meningkatkan fungsi lindung; 

 Menyangga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya; 

 Menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan; 

 Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya hutan; 

 Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di Kota Batu; 

 Meningkatkan pendapatan daerah; 

 Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat di Kota Batu; 

 Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri yang mengolahnya; 

 Meningkatkan ekspor; atau 

 Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat terutama di Kota Batu. 

Penetapan kawasan hutan produksi diwilayah Kota Batu berupa dataran agak curam hingga 

sangat curam, yang merupakan daerah kaki perbukitan dengan kondisi tanah yang subur, dengan 

ketinggian 1500-2000 dpl. Adapun secara keseluruhan rencana luas lahan hutan produksi di Kota 

Batu 2.521,70 Ha. 
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Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian dan 

meningkatkan fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi dapat berupa: 

a. Pemanfaatan Kawasan; 

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang 

tumbuh yang tidak mengganggu fungsi pokok kawasan. Pemanfaatan kawasan antara lain 

berupa: 

 usaha budidaya tanaman obat; 

 usaha budidaya tanaman hias; 

 usaha budidaya tanaman pangan dibawah tegakan; 

 usaha budidaya jamur; 

 usaha budidaya perlebahan; 

 usaha budidaya atau penangkaran satwa; atau 

 usaha budidaya sarang burung wallet. 

Usaha budidaya tanaman obat, usaha budidaya tanaman hias, dan usaha budidaya 

tanaman pangan dalam hutan produksi meliputi kegiatan persemaian, penanaman, 

pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran. 

b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan. 

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah segala bentuk usaha 

memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak bentang alam dan lingkungan. 

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi antara lain berupa: 

 usaha wisata alam; 

 usaha olah raga tantangan; 

 usaha pemanfaatan air; 

 usaha penyelamatan hutan dan lingkungan. 

c. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu 

d. Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 

Kawasan peruntukan hutan produksi di wilayah Kota Batu terdiri atas: 

A. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas 

Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk 

budidaya hutan alam. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas ditetapkan di Kota Batu dengan 

kriteria : 

 Memiliki faktor kemiringan lereng>30% 

 Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanahdan intensitas hujandengan jumlah skor 125 

(seratus dua puluh lima) sampai dengan 174(seratus tujuh puluh empat). 

 Tidak merugikan segi-segi ekologi/lingkungan 

Kawasan produksi terbatas di wilayah Kota Batu dengan penggunaan lahan dengan ciri-ciri : 

 Kelerengan 30 – 40 % (curam) dengan jenis tanah andosol dan grumosol 

 Kelerengan > 40% (sangat curam) dengan jenis tanah mediteran 

Kawasan hutan produksi terbatas di Kota Batu terdapat di G. Wirang, G. Kembar, G. Arjuno, G. 

Tunggangan, G. Gede, G. Jeruk, G. Kerumbung, G. Pratang, G. Punuksapi, G. Bokong, G. 

Panderman, G. Ukir, dan sempadan sungai di Desa Beji, Desa Mojorejo dan Desa Junrejo. 

Pemanfaatan hutan pada hutan produksi terbatas dilaksanakan dengan tetap menjaga 

kelestarian dan meningkatkan fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi terbatas 

yakni pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. 

Pengembangan hutan produksi terbatas dengan pengembangan perkebunan cengkeh dan kayu 

manis di Kota Batu. 

B. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap 

Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk 

budidaya hutan alam dan hutan tanaman. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap ditetapkan 

dengan kriteria : 

 Memiliki faktor kemiringan lereng 15 – 30 %  

 Memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling 

besar 124 (seratus dua puluh empat). 

 Lokasinya secara ekonomis mudah dikembangkan sebagai kawasan hutan produksi tetap 

 Tidak merugikan segi-segi ekologi/lingkungan 

Kawasan produksi tetap di wilayah Kota Batu dengan penggunaan lahan dengan ciri-ciri 

Kelerengan 15 – 30 % (agak curam) dengan jenis tanah andosol dan grumosol. Kawasan hutan 

produksi tetap di Kota Batu terdapat di wilayah Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, Desa 

Sumbergondo, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, Desa Giripurno, Desa Bumiaji, Desa Songgokerto, Desa 

Oro-oro Ombo, Desa Tlengkung, dan Desa Pesanggrahan. 

Pemanfaatan hutan pada hutan produksi tetap dilaksanakan dengan tetap menjaga kelestarian 

dan meningkatkan fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan pada hutan produksi tetap yakni 

pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan kawasan usaha budidaya tanaman pangan dibawah 

tegakan dan usaha budidaya atau penangkaran satwa; dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan 

kayu. 

 

 Pengelolaan daerah penyangga. 

Sistem pengelolaan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga berupaareal pertanian, ladang, 

hutan rakyat, dan kebun, termasukpemanfaatan sumber air, dan sungai sebagai obyek wisata 
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telahmemberikan peluang ekonomi yang cukup tinggi bagi masyarakat di daerahpenyangga hutan 

lindung dan Tahura.Pemanfaatan lahan penyangga dalam bentuk hutan rakyat memberikan manfaat 

secaraekonomis maupun ekologis bagi hutan lindung dan Tahura dan bagi masayarakat desahutan. 

Model daerah penyangga berdasarkan kondisi topografi, pengelolaan lahan,dan sosial ekonomi 

masyarakat dibagi ke dalam 3 jalur (zonasi) yaitu  

 jalurhijau, dikelola sebagai hutan kemasyarakatan;  

 jalur interaksi berupaagroforestry, pertanian pekarangan, desa, hutan rakyat, dan wisata 

alam;  

 jalurbudidaya dengan pengembangan pertanian intensif, sawah, pertanian, ladang,kebun, 

dan agroforestry. 

Pengelolaan daerah penyangga bermanfaat bagi konservasi tanah dan air, biodiversitas flora 

melalui konservasi dan habitat satwa liar bernilai ekonomis. 

Pengeloalaan daerah penyangga diarahkan dengan ketentuan: 

 Untuk mengelola daerah penyangga diperlukan keterpaduan program antarsektor pembinaan 

masyarakat, sosial, kehutanan, pertanian, pariwisata,lembaga swadaya masyarakat. Pengelolaan 

antar sektor ini berada dalamkoordinasi Badan Perencanaan pada Pemerintahan Daerah. 

 Zonasi daerah penyangga yang prioritas untuk dikembangkan adalah jalurhijau, karena ada 

indikasi pengembangan areal pertanian yang kurang terkontrolpada beberapa desa yang 

mengarah pada pembentukan lahan keritis. 

 Lahan keritis di daerah penyangga perlu diatasi melalui pengembangan hutan rakyat dengan 

pola agroforestry. 

Arahan pengelolaan zona penyangga bersama masyarakat pada kawasan hutan produksi yang 

berbatasan dengan hutan lindung dengan model agroforestry, meliputi: 

 Pelestarian sumberdaya genetik tanaman hutan 

 Pengembangan pohon buah hutan yang terancam punah 

 Penanaman tanaman sayuran tumbuh pada stratifikasi bawah dari agroforestry di antara 

tanaman pohon 

 Membudidayakan jenis pohon yang bernilai ekonomis sebagai sumber penghasil kayu 

 

 Kegiatan pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta 

perladangan ilegal 

Kegiatan pemantauan dan pengendalain pengusahaan hutan dan perladangan illegal meliputi : 

 Inventarisasi hutan rakyat dilakukan secara bertahap. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemilik 

lahan sebagai pelaku utama. 

 Peningkatan sosialisasi usaha hutan rakyat untuk menyamakan persepsi dalam 

menyelenggarakan usaha hutan rakyat kepada pelaku penyelenggara usaha hutan rakyat. 

Sosialisasi ditekankan kepada pengembangan hutan rakyat pola usaha dan dilaksanakan melalui 

penyebarluasan dan pelayanan informasi. 

 Pengembangan pengelolaan hutan bersama masyarakat  

 Peningkatan pengawasan hutan dan penegakkan hukum  

 Pengembangan langkah intensif sebagai upaya preventif 

 Mensosialisasikan melalui stakeholder dan masyarakt luas disekitar hutan, serta 

menginformasikan melalui media cetak/elektonik. 

Pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui pengelolaan Hutan Desa yang dapat ditarapkan 

adalah sebagai berikut ; 

 Agroforestry (Wana Tani), Yaitu manajemen pemanfaatan lahan secaraoptimal dan lestari, 

dengan mengkombinasikan kegiatan hutan dan pertanianpada unit pengelohan sosial, ekonomi 

dan budaya masyarakat berperan serta. 

 Sivofatoral System, adalah salah satu bentuk agroforestry yang merupakansistem pengolahan 

hutan untuk menghasilkan kayu dan pemeliharaan ternaksecara bersama-sama. 

 Sivofishery System ; adalah suatu sistem agroforestry yang merupakansistem pengolahan hutan 

pantai yang sekaligus untuk usaha perikananmasyarakat tanpa harus mengabaikan fungsi 

hutannya. 

 Aneka usaha kehutanan ; adalah suatau kegiatan pemanfaatan lahan petaniuntuk memproduksi 

hasil-hasil atau komoditi non kayu yang biasanyadiproduksi sebagai hasil hutan non kayu 

(sampingan) 

 

 Kawasan hutan rakyat diberikan insentif untuk mendorong terpeliharanya hutan 

produksi 

Pemberian insentif untuk mendorong terpeliharanya hutan produksi antara lain :  

 insentif penggunaan lahan,  

 insentif infrastruktur pembangunan pedesaan,  

 insentif tanaman kehidupan yang luasnya 7,5% luas lahan yang diserahkan untuk hutan 

produksi 

 insentif berupa pembuatan tanaman jenis lokal (local species) seluas 10% dari luas tanaman 

industri,  

 royalty keuntungan dari panen pada setiap akhir daur, yang besarnya disepakati dari 

keuntungan bersih,  
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 kesempatan bekerja dari mulai pembangunan tanaman, pemeliharaan dan pemanenan.  

 

 Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain. 

Penyelesaian masalah tumpang tindih hutan dengan kegiatan budidaya pertanian melalui 

peningkatkan kepastian status lahan, dengan:  

 Areal yang sudah dicadangkan untuk hutan produksi tidak dialihkan statusnya menjadi lahan 

perkebunan dan pertanian 

 Peningkatan koordinasi dengan lembaga/institusi misal, Depdagri/BPN dalam rangka kepastian 

lahan melalui program percepatan register tanah/lahan di wilayah Kota Batu;  

 Pemerintah Daerah serta Departemen Kehutanan secara serius mensosialisasikan kejelasan 

status hukum terkait areal konsesi yang telah diberikan kepada pemegang ijin/investor, 

sehingga (a) iklim investasi kondusif; (b) masyarakat lebih mengerti status kawasan hutan serta 

manfaat kehadiran Perusahaan/investor, serta (c) meningkatkan partisipasi dan inisiatif 

masyarakat untuk rehabilitasi di lahan miliknya.  

Memperjelas kepastian status lahan, juga perlu dilakukan melalui:  

 Memperkuat dasar kepemilikan lahan dari sisi hukum perlu diperkuat untuk menghindari 

kemungkinan munculnya permasalah lahan dikemudian hari;  

 Perlu adanya penyederhanaan dan proses murah bagi masyarakat untuk mendapatkan bukti 

kepemilikan lahan.  

Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi meliputi : 

a. Kawasan hutan produksi yang memiliki adanya tingkat kerapatan tegakan tanaman yang rendah 

sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi; 

b. Pengadaan atau alih fungsi kawasan tegalan dan kebun melalui pengembangan tanaman dengan 

tegakan tinggi yang memiliki fungsi sebagai hutan produksi; 

c. Pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan 

kerja yang lebih banyak; 

d. Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan; 

e. Pengembangan dan diversifikasi penamanam jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil 

hasil non kayu, seperti buah dan getah; dan 

f. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi 

tanaman yang mendukung keseimbangan alam 

 

 

 

4.2.2. KAWASAN PERUMAHAN 

Kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 

tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. 

Fungsi utama kawasan permukiman : 

Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan 

penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial. Perumahan sebagai bagian dari 

permukiman berfungsi sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana 

bagi pembinaan keluarga. 

Kriteria dan norma-norma pemanfaatan : 

a. Pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan harus sesuai dengan daya dukung tanah 

setempat dan harus dapat menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam 

serta dapat memberikan lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, 

dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

b. Penggunaan lahan 40-60% untuk pengembangan perumahan baru dari luas yang ada, dan 

untuk kawasan-kawasan tertentu disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung 

lingkungan. 

c. Untuk pengembangan kawasan lingkungan perumahan tidak bersusun sedang, kepadatan 

rumah tidak kurang dari 40 rumah/Ha (dengna luas kaveling antara 90-200 m2), kepadatan 

bangunan dalam satu pengembangan kawasan baru perumahan tidak bersusun maksimum 

50 bangunan rumah/ha  

d. Kawasan perumahan harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana tranportasi 

umum 

e. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan perumahan harus didukung oleh ketersediaan 

fasilitas fisik atau utilitas umum (pasar, pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air 

bersih, persampahan, penanganan limbah dan drainase) dan Pelayanan umum (kesehatan, 

pendidikan, agama) 

f. Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada 

g. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam 

h. Dalam rangka mewujudkan kawasn perkotaan yang tertata dengan baik, perlu dilakukan 

peremajaan permukiman kumuh  

i. Karakterisitk lokasi dan kesesuaian lahan : 

 Topografi datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0-25%) 

 Tersedia sumber air, bak air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara 

dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 L/org/hari – 100 

L/org/hari 



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2010 - 2030 

 

Buku Rencana                    IV - 26 

 Tidak berada pada daerah rawam bencana (longsor, benjir, erosi) 

 Drainase baik sampai sedang 

 Tidak berada pada awilayah sempadan sungai/mata air/saluran pengairan/rel kereta 

api  

 Tidak berada pada kawasan lindung 

 Tidka terletak pada kawasan budidaya pertanian/penyangga 

 Menghindari sawah irigasi teknis 

Penataan perumahan bertujuan untuk :  

 Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka 

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;  

 Mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, 

serasi dan teratur;  

 Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional;  

 Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.  

Pembangunan kawasan perumahan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan diwujudkan 

melalui pembangunan kewasan perumahan skala besar yang terencana secara menyeluruh dan 

terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap untuk :  

 Menciptakan kawasan perumahan yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan perumahan;  

 Mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang 

telah ada di dalam atau di sekitarnya.  

Rencana pengembangan Kawasan peruntukan perumahan seluas 2.104 Ha, meliputi:  

a) 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.  

Perumahan dengan kepadatan tinggi di Kelurahan Temas, Kelurahan Sisir, Kelurahan Ngaglik, 

Desa Pesanggrahan dan Desa Songgokerto. 

b) 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. 

Perumahan real estate di wilayah Kota Batu terdapat di Desa Sidomulyo, Desa Sumberejo, 

Kelurahan Songgokerto, Desa Junrejo, Desa Oro-oro Ombo, Kelurahan 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. 

Perumahan wisata terdapat di Desa Punten, Tulungrejo untuk pengembangan konsep 

wisata hidup bersama masyrakat petani, dan Kelurahan Songgokerto, Desa Oro-oro Ombo 

untuk pemusatan penyediaan villa bagi para wisatawan. 

Pengembangan perumahan wisata dengan cara sewa villa meliputi : 

 Penghunian rumah dengan cara sewa-menyewa dilakukan dengan perjanjian 

tertulis, sedangkan penghunian rumah dengan cara bukan sewa-menyewa dapat 

dilakukan dengan perjanjian tertulis.  

 Perjanjian tertulis penghunian rumah dengan cara sewa-menyewa, sekurang-

kurangnya memuat ketentuan mengenai : besarnya harga sewa; batas waktu 

sewa-menyewa; hak dan kewajiban penyewa dan pemilik rumah  

 Pihak penyewa wajib menaati berakhirnya batas waktu sesuai dengan perjanjian 

tertulis.  

 Dalam hal penyewa tidak bersedia meninggalkan rumah yang disewa sesuai 

dengan batas waktu yang disepakati dalam perjanjian tertulis, penghunian 

dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan pemilik rumah dapat meminta bantuan 

instansi Pemerintah yang berwenang untuk menertibkannya.  

 Sewa-menyewa rumah dengan perjanjian tidak tertulis atau tertulis tanpa batas 

waktu yang telah berlangsung sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan 

telah berakhir dalam waktu 3 (tiga) tahun.  

 Pengembangan perumahan dalam bentuk real estate untuk pemenuhan kebutuhan 

perumahan terjangkau diarahkan di Desa Torongrejo Desa Pendem, Desa Mojorejo, Desa 

Beji, dan Desa Junrejo. 

c) Perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan agropolis  

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 people di 

kawasan agropolitan. Perumahan kawasan agropolis direncanakan mandiri. Kawasan 
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Perumahan dengan kepadatan rendah di Desa Sumber Brantas, Desa Tulungrejo, Desa 

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

dan Desa Sumberejo. 

Gambar 4.12.  
Rencana Pengembangan PerumahanKawasan Pusat Kota dan Agropolis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Hasil RTRW Kota batu 2010 
 

Rencana pengelolaan kawasan peruntukan perumahan antara lain meliputi :  

1. Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai 

hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing; 

2. Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis 

perkebunan dan hortikultura; 

3. Permukiman pusat kota diarahkan dalam penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh 

sarana dan prasarana permukiman yang memadai; 

4. Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan 

antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka 

hijau; 

5. Pengembangan permukiman pusat kota dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan 

kecamatan; dan 

6. Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada 

kawasan pariwisata, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan 

bersesuaian dengan rencana tata ruang. 

 

4.2.3. KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA. 

Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan 

perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan 

bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan. 

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa memiliki fungsi antara lain: 

 Memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan 

(sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran); 

 Menyerap tenaga kerja di pusat kegiatan dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap 

PDRB. 

Penyediaan kebutuhan sarana perdagangan dan niaga di kawasan peruntukan permukiman 

yang berkaitan dengan jenis sarana yang disediakan, jumlah penduduk pendukung, luas lantai dan 

luas lahan minimal, radius pencapaian, serta lokasi pengembangan. 

Sektor perdagangan adalah sektor yang selalu ada dan cukup potensial untuk dikembangkan 

menjadi sektor andalan suatu daerah, dimana sektor ini akan selalu menjadi aktivitas setiap hari oleh 

penduduk selama berlangsungnya kehidupan karena sektor perdagangan adalah sektor yang 

menunjukkan interaksi antar penduduk yang saling membutuhkan dan mendukung. Potensi sektor 

perdagangan dan jasa di Kota Batu telah diuraikan sebelumnya, yang pada dasarnya pola 

persebaran sarana perdagangan dan jasa cenderung tersebar di sepanjang jalan koridor utama, hal 

ini untuk mempermudah jangkauan dan skala pelayanan kepada masyarakat.  

Kriteria dan norma-norma pemanfaatan: 

a. Peletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan 

kebutuhan konsumen.  
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b. Jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain : 

 bangunan usaha, perdagangan (eceran clan grosir): toko, warung, tempat perkulakan, 

pertokoan, dan sebagainya. 

 bangunan penginapan: hotel, guest house, motel, hostel, dan penginapan. 

 bangunan penyimpanan dan pergudangan: gedung tempat parkir, ruang pamer, gudang. 

 bangunan tempat pertemuan : aula, tempat konferensi. 

 bangunan pariwisata/rekreasi (di ruang tertutup): bioskop, area bermain. 

c. Pemanfaatan ruang di kawasan perdagangan dan jasa harus diperuntukkan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai 

cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian 

fungsi lingkungan hidup. 

d. Pembangunan hunian diijinkan hanya jika bangunan komersial telah berada pad apersil atau 

merupakan bagian dari izin mendirikan bangunan (IMB) 

e. Jauh dari daerah kriminalitas, memiliki akses tinggi keseluruh penjuru ota, tersedia ruang terbuka 

cukup luas, ada penduduk yang dilayani, persyaratan teknis kemiringan lahan 0-15% 

f. Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan: 

 Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam; 

 Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota; 

 Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi,pos 

pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan 

komersial serta kegiatan pengunjung; 

 Terdiri dari perdagangan lokal, regional, dan antar regional. 

Secara keseluruhan luas lahan terbangun untuk kawasan perdagangan dan jasa di Kota Batu 

direncanakan seluas 172,7 Ha.  

Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi : 

a) Pasar Tradisional, meliputi: 

 Rencana pengembangan pasar agrobisnis di Desa 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 lokal/tradisional di Desa Punten, Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, dan Desa Junrejo 

Kecamatan Junrejo. 

 Perdagangan dan jasa di kawasan wisata  menjadi wisata belanja di Desa oro-oro ombo. 

 

 

Gambar 4.13.  
Pengembangan Perdagangan dan Jasa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil RTRW Kota batu 2010 
 

 

b) Pusat Perbelanjaan, meliputi: 

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

Batu Memusat di  kawasan alun-alun Kota Batu jalan Diponegoro. 

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

Songgoriti Desa Songgokerto 

 Perdagangan sektor informal berupa pedagang kaki lima yaitu rencana pedagang kaki lima di 

kawasan wisata, plaza di Kelurahan Ngaglik serta di kawasan alun – alun kota. 

c) Toko Modern, meliputi: 

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

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

yang terdapat di pusat dan sub pusat pelayanan kota 

Rencana pengelolaan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa antara lain meliputi : 

 Mengutamakan aspek fungsi, estetika dan kebersihan lingkungan; 

 Mengakomodasi ketersediaan lahan untuk kegiatan pedagang kaki lima; 

 Mengakomodasi ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau dan sarana sosialisasi 

masyarakat 

 

4.2.4. KAWASAN PERKANTORAN 

Kota Batu pada umumnya masih memiliki kawasan perkantoran yang menyebar di setiap 

wilayah. Hal ini di sebabkan karena masih banyak kantor pemerintah maupun swasta yang belum 

terpusat. Untuk kawasan perkantorancenderung memusat di Kecamatan Batu dengan jenis 

perkantoran antara lain yaitu kantor Walikota dan kantor pos berada di Jalan P.Sudirman, kantor 

Kecamatan Batu, kantor Pengendalian dampak lingkungan, Kantor Kimpraswil, Dinas Pariwisata dan 

Koramil, kantor Bakesbang Linmas berada di Jalan Ridwan, kantor Pertanian, berada sekitar di jalan 

Dinas Perhubungan berada di Jalan Dewi Sartika, Kantor POLRES Batu berada di Junrejo. 

Jenis kegiatan perkantoran yang membentuk keterpusatan di Kota Batu meliputi :  

 Kawasan Perkantoran Pemerintah Di Desa Junrerjo, didalamnya terdapat fasilitas Kantor DPRD 

Kota Batu dan Polres Kota Batu di Desa Junrejo; 

 Kawasan perkantoran pemerintah di Desa Sidomulyo, didalamnya terdapat dinas teknis 

pemerintah Kota Batu; 

 Kawasan perkantoran pemerintah kota yang didalamnya diarahkan Kantor Walikota di Desa 

Pesanggrahan;  

 Rencana pengembangan kawasan pelayanan fasilitas perkantoran terpusat di jalan Panglima 

Sudirman Desa Pesanggrahan. 

Rencana pengembangan kawasan pelayanan fasilitas perkantoran terpusat di jalan Panglima 

Sudirman Desa Pesanggrahan. Luasan kawasan perkantoran 12,7 Ha. 

Rencana pengelolaan kawasan peruntukan perkantoran antara lain meliputi : 

 Penyediaan lahan-lahan bagi pengembangan pemukiman pegawai pemerintahanan; 

 Pengembangan sarana pelayanan sosial yang mendukung kegiatan perkantoran; 

 Peningkatan fisik bangunan pemerintahan diarahkan pada intensifikasi lokasi yang sudah ; dan 

 Secara bertahap dapat dilakukan relokasi kegiatan pemerintahan yang masih tersebar pada 

wilayah tertentu untuk efisiensi pelayanan. 

 

 

4.2.5. INDUSTRI 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang 

setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Perindustrian 

adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Kawasan industri 

adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasaran Rencana Tata Ruang 

Wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kota. 

Pembangunan industri bertujuan untuk : 

 Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan 

memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan 

memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup; 

 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke 

arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan 

dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta 

memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya; 

 Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang 

tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional; 

 Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, 

termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri; 

 Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta 

meningkatkan peranan koperasi industri; 

 Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang 

bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi 

dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri; 

 Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah 

dalam rangka pewujudan wawasan nusantara; 

 Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkokoh 

ketahanan nasional. 

Fungsi utama kawasan peruntukan industri : 

Untuk memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi 

dengan biaya investasi prasarana yang efisien. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan industri 

juga mendukung upaya penyediaan lapangan kerja serta meningkatkan nilai tambah komoditas yang 

pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang 

bersangkutan. Selain itu, berkumpulnya kegiatan industri di suatu kawasan dimaksudkan untuk 

mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. 
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Kriteria dan norma-norma pemanfaatan : 

a. Pemanfaatan ruang untuk peruntukan industri harus sebesar-besarnya diperuntukkan bagi upaya 

mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan 

yang tercipta akibat efisiensi biaya investasi dan proses aglomerasi, dengan tetap 

mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

b. Jenis industri yang dikembangkan harus mampu menciptakan lapangan kerja dan dapat 

meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat setempat. Untuk itu jenis industri yang 

dikembangkan harus memiliki hubungan keterkaitan yang kuat dengan karakteristik lokasi 

setempat, seperti kemudahan akses ke bahan baku dan atau kemudahan akses ke pasar. 

c. Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat ditetapkan kriteria 

jenis industri yang diijinkan beroperasi di kawasan tersebut. 

d. Bagi kawasan peruntukan industri yang belum memiliki kajian studi Amdal, industri yang akan 

berdiri harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal yang dilengkapi dengan RPL dan RKL. 

e. Tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;  

f. Harus dilengkapi dengan unit pengelolaan limbah dan sebaiknya dikelola secara terpadu 

g. Harus memperhatikan suplai air bersh 

h. Tidak mengubah lahan produktif. 

i. Memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar kawasan peruntukan industri. 

Pembangunan kawasan industri minimal berjarak 2 km dari perumahan dan berjarak 15-20 km 

dari pusat kota 

j. Kawasan industri minimal berjarak 5 km dari sungai  

k. Penggunaan lahan pada kawasan industri terdiri dari penggunaan kavelng industri, jalan dan 

saluran, ruang terbuk ahijau dan fasilitas penunjang. 

l. Memiliki karakteristik lokasi: 

 Kemiringan lereng : kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar 0% - 

25%, pada kemiringan >25% - 45% dapat dikembangkan kegiatan industri dengan 

perbaikan kontur, serta ketinggian tidak lebih dari 1000 meter dpl; 

 Hidrologi : bebas genangan, dekat dengan sumber air, drainase baik sampai sedang; 

 klimatologi : lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju 

permukiman penduduk; 

 Geologi : dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana 

longsor; 

 Lahan : area cukup luas; karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada 

tanah marginal untuk pertanian. 

Sektor Industri di Kota Batu secara umum meliputi: 

 Kelompok agroindustri diarahkan di Desa Giripurno dan Desa Beji dengan hasil industri 

berupa pengolahan susu perah dan hasil produksi pertanian.  

 Kelompok industri Kecil dan rumah tangga tersebar di Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo 

dan Kecamatan Bumiaji 

Arahan pengembangan bidang usaha industri yang termasuk dalam wilayah Kota Batu 

merupakan kelompok industri menegah dan kecil, yang termasuk industri kecil yang menggunakan 

ketrampilan tradisional dan industri penghasil benda seni. Sedangkan industri besar lebih dibatasi. 

Pemerintah menetapkan jenis-jenis industri yang khusus dikembangkan bagi kegiatan industri kecil 

yang dilakukan oleh masyarakat pengusaha dari golongan ekonomi lemah di wilayah Kota Batu 

meliputi industri makanan, minuman & tembakau, industri tekstil, pakaian jadi & kulit, industri kayu, 

bambu dan peralatan rumah tangga, industri kertas & barang dari kertas, serta percetakan & 

penerbitan.  

Persebaran lokasi industri di Kota Batu terletak di Kecamatan Batu yaitu di Kelurahan Temas, 

Kelurahan Songgokerto serta Desa Pesanggrahan. Kemudian untuk wilayah Kecamatan Junrejo 

tersebar di Desa Pendem, Desa Torongrejo, Desa Mojorejo serta Desa Beji. Selanjutnya di wilayah 

Bumiaji berada di Desa Pandanrejo, Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa Bumiaji serta Desa 

Bulukerto.  

 

 

Tabel 4.8  
Rencana Persebaran Lokasi industri 

Kecamatan Bidang industri Lokasi Pemusatan 
Kegiatan Jenis Bahan Baku 

Batu  agroindustri Sisir, Songgokerto Susu, tembakau 

Batu  kecil Temas, Pesanggrahan,  
Songgokerto                                                                                                                  

Elektronik, besi dan 
plastik 

Junrejo kecil Desa Junrejo Kayu 
Batu  Kecil wilayah Kecamatan Batu                                                                                                       Buah, tepung dan gula 

Junrejo Kecil  wilayah Kecamatan Junrejo                                                                                                    Kayu, buah, singkong, 
dan kedelai 

Bumiaji Kecil wilayah Kecamatan Bumiaji                                                                                                    Buah, tepung dan gula 

Sumber : Hasil RTRW Kota Batu 2010 
 

Secara keseluruhan luas lahan terbangun peruntukkan industri dan pergudangan 

direncanakan mencapai 26,7 Ha, dimana pengembangan industri baru diarahkan di Desa Giripurno 

berupa agroindustri untuk mengolah hasil pendukung produksi pertanian dan peternakan yaitu hasil 

produksi sapi perah. 
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Kota Batu direncanakan peruntukan jenis industri non polutif, sedangkan untuk industri yang 

dapat menimbulkan polutif tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan polusi lingkungan dan 

merusak kondisi lingkungan di Kota Batu yang masih asri.  

Kriteria industri non-polutif sebagai tolak ukur dalam pengembangan industry meliputi: 

 Tidak menggunakan bahan berbahaya dan beracun dalam kegiatan industri 

 Tidak menimbulkan pencemaran air dan udara, yang dapat menghasilkan lumpur atau debu 

yang berbahaya  

 Tidak menghasilkan Limbah B3 yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan 

dan manusia 

Rencana pengelolaan kawasan peruntukan industri antara lain meliputi: 

1. Lokasi industri yang akan dikembangkan di Kota Batu adalah industri kecil dan menegah dan 

merupakan industri pengolahan hasil pertanian maupun home industri; 

2. Pengembangan lokasi industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis; 

3. Pengembangan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar 

fungsi kawasan; 

4. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah 

lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya 

bencana industri. 

5. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri 

dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan 

efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta 

6. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah 

lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya 

bencana industri. 

 

4.2.6. KAWASAN PARIWISATA 

kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan 

untuk memenuhi kebutuhan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 

tersebut. Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang didominasi oleh fungsi 

kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya 

lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. 

kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan 

untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Penyelenggaraan pariwisata dilaksanakan dengan memper-

hatikan :  

 Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan 

sosial budaya; 

 Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; 

 Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan  

 Kelangsungan usaha pariwisata.  

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang mencakup: 

1)  Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam 

serta flora dan fauna; dan 

2) Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan 

purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata 

petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan. 

Fungsi utama kawasan pariwisata : 

Untuk memperkenalkan, mendayagunakan dan melestarikan nilai-nilai sejarah/ budaya lokal dan 

keindahan alam; serta sekaligus memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan 

antar bangsa. 

Kegiatan pemanfaatan kawasan pariwisata juga mendukung upaya penyediaan lapangan 

kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang 

bersangkutan. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan pariwisata dapat 

berupa wisata alam atau pun wisata sejarah dan konservasi budaya. 

Kriteria pemanfaatan kawasan pariwisata: 

a. Kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan aiam, budaya dan 

sejarah di kawasan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan 

memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam 

dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

b. Kegiatan kepariwisataanyang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan 

kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektorjasa 

masyarakat. 

c. Pemanfaatari lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, 

pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayan dan agama harus memperhatikan kelestarian 

lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut. Pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari 

Pemerintah Daerah. 

d. Pengusahaan situs benda cagar budaya sebagai obyek wisata diharapkan dapat membantu 

memenuhi kebutuhan dana bagi pemeliharaan dan upaya pelestarian benda cagar budaya yang 

bersangkutan. 
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e. Pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata harus diperuntukkan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, dengan memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan 

yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah - kaidah pelestarian fungsi lingkungan 

hidup. 

f. Pada kawasan pariwisata, fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, telepon, 

jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor. 

g. Harus memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti kawasan pertanian, 

perikanan, dan perkebunan. 

h. Harus bebas polusi. 

i. Pengelolaan dan perawatan benda cagar budaya dan situs adalah tanggungjawab 

pemerintah/pemerintah daerah. 

j. Setiap orang dilarang mengubah bentuk dan/atau warna, mengambil atau memindahkan benda 

cagar budaya dari keberadaannya. 

k. Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan: 

 Memiliki struktur tanah yang stabil 

 Memiliki kemiringan tanah yang memungkinkan dibangun tanpa memberikan dampak negatif 

terhadap kelestarian lingkungan 

 Merupakan lahan yang tidak terlalu subur dan bukan tanah pertanian yang produktif (untuk 

wisata agro dapat dipertimbangkan pada lahan subur) 

 Memiliki aksesbilitas yang tinggi 

 Tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur jalan raya regional 

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pariwisata secara tepat diharapkan akan mendorong 

terwujudnya kawasan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

 Meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi; 

 Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor serta kegiatan 

ekonomi sekitarnya; 

 Tidak mengganggu fungsi lindung; 

 Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; 

 Meningkatkan pendapatan masyarakat; 

 Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 

 Menciptakan kesempatan kerja; 

 Melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan 

alam; dan/atau 

 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan : 

 Kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial 

budaya; 

 Nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; 

 Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; 

 Kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. 

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam: 

a. Usaha jasa pariwisata; Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa 

pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata. Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-

jenis usaha: 

 Jasa biro perjalanan wisata; 

 Jasa agen perjalanan wisata; 

 Jasa pramuwisata; 

 Jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran; 

 Jasa impresariat; 

 Jasa konsultan pariwisata, 

 Jasa informasi pariwisata. 

b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata; 

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola 

objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan 

mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada. Pengusahaan objek dan daya tarik 

wisata dikelompokkan ke dalam : 

 Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam; 

 Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya; 

 Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus; 

c. Usaha sarana pariwisata. 

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan 

fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata. Usaha sarana 

pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha: 

 Penyediaan akomodasi 

 Penyediaan makan dan minum; 

 Penyediaan angkutan wisata; 

 Penyediaan sarana wisata tirta; 

 Kawasan pariwisata. 

Potensi kegiatan wisata di Kota Batu telah diuraikan sebelumnya yang pada dasarnya 

berwujud obyek maupun kegiatan. Dalam konteks kawasan, kegiatan wisata yang di kebangkan di 
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Kota Batu meliputi wisata alam dan wisata buatan. Pembagian wisata alam dan wisata buatan di 

Kota Batu meliputi: 

I. Wisata alam Pegunungan 

 Air Terjun Coban Rais 

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

 Festival Paralayang dan off road sirkuit di Gunung Banyak 

 Kegiatan pendakian di Gunung Panderman 

 Kegiatan sepeda gunung  di Desa Bumiaji 

 Wisata desa 

 Agrowisata  

II. Wisata Buatan 

 Habitat kupu-kupu di Desa Beji 

 Taman Bunga di Desa Sidomulyo 

 Taman satwa  

 Taman rekreasi Jatim Park, Selecta, taman rekreasi Songgoroti, Batu Night 

Spektaculer  dan taman rekreasi Tirta nirwana 

 Wisata miniatur dunia dan museum satwa di Desa Oro-oro Ombo 

 Kereta gantung 

III. Wisata Budaya 

Kebudayaan merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia. Di Kota Batu, 

kebudayaan tradisional tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai suatu tradisi budaya 

yang dipegang teguh masyarakatnya. Adapun keindahan tradisi budaya, sejarah dan religi di 

Kota Batu dapat dilihat pada atraksi wisata berikut : 

 Sedekah Bumi 

 Grebeg Desa 

 Tari Sembrama 

 Maulud Nabi Muhammad SAW 

 Dokar Wisata 

 Candi Supo Songgoriti 

 Patung Ganesha 

 Makam Tuan Denger 

 Wisma Bima Sakti Selekta 

 Kartika Wijaya (Heritage Hotel) 

 Goa Jepang Cangar 

 Goa Jepang Tlekung 

 Masjid An-Nur 

 Gereja Tua Jago 

 Vihara Budha Kertarajasa 

 Klenteng Dewi Kwam Im Thong 

 Makam Pesarehan Mbah Wastu terletak di Bumiaji merupakan cikal bakal nama Kota Batu 

 Makam Pesarehan Mbah Pathok terdapat di wilayah Songgoriti yang konon Mbah Pathok 

membuka wilayah/ babat alas daerah Songgoriti 

 

Tabel 4.9  
Karakteristik Kawasan Pariwisata 

 

No Jenis 
Wisata 

Kriteria Teknis 
Fisik Prasarana Sarana 

1 Wisata Alam 
Pegunungan 

 Luas lahan minimal 
100 Ha  

 Mempunyai struktur 
tanah yang stabil 

 Mempunyai kemiringan 
tanah yang 
memungkinkan 
dibangun tanpa 
memberikan dampak 
negatif terhadap 
kelestarian lingkungan 

 Iklim sejuk (diatas 700 
dpl, atau suhu ,200C) 

 Mempunyai daya tarik 
flora dan funa, air 
terjun, sungai dan air 
panas 

 Jenis prasarana yang 
tersedia antara lain 
jalan, air bersih, listrik, 
dan telepon 

 Mempunyai nilai 
pencapaian dan 
kemudahan hubungan 
yang tinggi dan mudah 
dicapai 

 Tidak mengganggu 
kelancaran lali lintas 
pada jalur regional 

 Tersedia angkutan 
umum 

 Jenis sarana yang 
tersedia yaitu 
hotel/penginapan, 
rumah makan, kantor 
pengelola, tempat 
rekreasi & hiburan, WC 
umum, mushola, 
poliklinik dan wartel 

 Gaya bangunan 
disesuaikan dengan 
kondisi lingkungan dan 
dianjurkan untuk 
menampilkan ciri-ciri 
budaya daerah 

2 Wisata Buatan  Dibangun disesuaikan 
dengan kebutuhan dan 
peruntukannya 

 Status kepemilikan 
harus jelas dan tidak 
menimbulkan masalah 
dalam penguasaannya 

 Mempunyai struktur 
tanah yang stabil 

 Mempunyai kemiringan 
tanah yang 
memungkinkan 
dibangun tanpa 
memberikan dampak 
negatif terhadap 
kelestarian lingkungan 

 Mempunyai daya tarik 
historis, kebudayaan, 
dan pendidikan 

 Harus bebas bau yang 
tidak enak,debu dan 

 Jenis prasarana yang 
tersedia antara lain 
jalan, air bersih, listrik 
dan telepon 

 Mempunyai nilai 
pencapaian dan 
kemudahan hubungan 
yang tinggi dan mudah 
dicapai dengan 
kendaraan bermotor 
roda empat. 

 Tersedia angkutan 
umum 

 Gaya bangunan 
disesuaikan dengan 
kondisi lingkungan dan 
dianjurkan untuk 
menampilkan ciri-ciri 
budaya daerah 

 Jenis sarana yang 
tersedia yaitu rumah 
makan, kantor 
pengelola, tempat 
rekreasi & hiburan, WC 
dan mushola 

 Ada tempat/ruang untuk 
melakukan kegiatan 
penerangan wisata, 
pentas seni, pameran 
dan penjualan barang-
barang hasil kerajinan 
(hand craft) 
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No Jenis 
Wisata 

Kriteria Teknis 
Fisik Prasarana Sarana 

air yang tercemar  Terdapat 
perkampungan/desa 
adat 

 Taman 
Rekreasi 

 Luas lahan minimal 3 
Ha 

 Mempunyai struktur 
tanah yang stabil 

 Mempunyai kemiringan 
tanah yang 
memungkinkan 
dibangun tanpa 
memberikan dampak 
negatif terhadap 
kelestarian lingkungan 

 Harus bebas bau, 
debu, air yang 
tercemar 

 Jenis prasarana yang 
tersedia antara lain 
jalan, air bersih, listrik, 
dan telepon 

 Mempunyai nila 
pencapaian dan 
kemudahan hubungan 
yang tinggi dan mudah 
dicapai dengan 
kendaraan bermotor 
roda empat 

 Tersedia angkutan 
umum 

 Jenis sarana yang 
tersedia yaitu rumah 
makan, kantor 
pengelola, tempat 
rekreasi & hiburan, WC 
umum, mushola dan 
tempat parkir 

 Harus tersedia sekurang-
kurangnya 3 jenis sarana 
rekreasi yang 
mengandung unsur 
hiburan, pendidikan, 
kebudayaan, dan arena 
bermain anak-anak 

 Ada temapt/ruangan 
untuk melakukan 
kegiatan penerangan 
wisata, pentas seni, 
pameran dan penjualan 
barang-barang hasil 
kerajinan (hand craft) 

Sumber: Kriteria lokasi dan standar teknis kawasan budidaya Dep. PU, 2003 

 

Jenis-jenis daya tarik wisata yang terdapat di Kota Batu meliputi : 

A. Botanical Garden 

 Butterfly Habitat di Desa Beji 

 Taman Bunga di Desa Sidomulyo 

 Taman burung/bird park dan rest area di Beji 

B. Great Nature of Batu dengan kegiatan wisata camping ground, taman rekreasi and Outbound 

festival 

 Air Terjun Coban Rais 

 Taman rekreasi Jatim Park, Selecta, taman rekreasi Songgoroti, Batu Naight 

Spektaculer  dan taman rekreasi Tirta nirwana 

 Wisata miniatur word di Oro-oro Ombo 

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

D. 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. 

 

 

Gambar 4.14.  
Persebaran Daya Tarik Wisata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil RTRW Kota batu 2010 
 

E. Memorial Resort yaitu kegiatan wisata yang bertujuan untuk mengenalkan dan mengenang 

wisata tempo dulu yang ada di Kota Batu  

 Taman Rekreasi Selekta dan Pemandian Air Panas Songgoriti 

 Rencana pengembangan arena Pacuan Kuda di Kecamatan Bumiaji 

F. Sportourism yaitu kegiatan wisata yang direncanakan berhubungan dengan olahraga di alam 

terbuka serta didukung adanya rencana pengembangan tempat istirahat dengan view alam yang 

indah dan dilengkapi tempat golf 

 Festival Paralayang dan off road sirkuit di Gunung Banyak 

 Kegiatan hiking di Gunung Panderman 

 Kegiatan montainbikes  di Desa Bumiaji 
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G. 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. 

Secara keseluruhan luas lahan terbangun untuk kawasan pariwisata di Kota Batu 

direncanakan 206 Ha. 

Pemanfaatan Taman Hutan Raya R. Suryo dan taman wisata alam Arboretrum dan Cangar 

untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun 

sesuai dengan jenis kegiatannya. Pemanfaatan taman hutan raya dan taman wisata alam untuk 

sarana pariwisata alam diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut: 

a) 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. 

b) Bentuk bangunan bergaya arsitektur setempat  

c) Tidak mengubah bentang alam yang ada 

Rencana pengelolaan kawasan pariwisata meliputi :  

1. Mempromosikan untuk menjadi jalur tur wisata nasional 

2. Mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau 

pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana; 

3. Menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata; 

4. Tidak melakukan pengerusakan terhadap daya tarik wisata alam; 

5. Menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah; 

6. Meningkatkan pencarian atau penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah 

koleksi budaya; 

7. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi meuju pada daya tarik wisata alam, budaya 

dan minat khusus; 

8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian daya tarik wisata, dan daya 

jual atau saing 

9. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian daya tarik wisata, dan 

daya jual/saing. 

10. Pembangunan sistem pergerakan wisata dengan kereta gantung. Pengembangan kereta 

gantung di Kota Batu bertujuan untuk melihat keindahan Kota Batu dari titik ketinggian 

tertentu (Spectacular Highland Of Batu). Sistem pergerakan kereta gantung di Kota Batu di 

rencanakan pengembangannya dari Desa Oro-oro Ombo – Desa Sumberejo, dengan terminal 

pergerakan di jalan Dewi sartika, yang merupakan pusat pengembangan akomodasi dan 

informasi wisata. Pengembangan Rute kereta gantung meliputi Pasar Batu – BNS – Jatimpark 

– Plaza Batu – Selekta. 

 

4.2.7. KAWASAN PERTANIAN 

Kawasan pertanian adalah kawasan yang di peruntukan bagi kegiatan pertanian yang 

meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian 

tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan. Komoditi holtikultura adalah jenis 

tanaman yang meliputi tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan aneka tanaman. 

Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang 

tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala 

aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni-budaya, politik, pertahanan-keamanan, 

kehidupan beragama, kepemudaan, dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan). 

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk 

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi sebagai tempat permukiman perdesaan, 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Secara luas pengembangan 

perdesaan di Kota Batu dengan konsep agropolitan, berarti mengembangkan perdesaan dengan cara 

memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Ini 

berarti tidak mendorong perpindahan penduduk desa ke kota, tetapi mendorong mereka untuk 

tinggal di tempat dan menanamkan modal di daerah perdesaan, karena kebutuhan-kebutuhan dasar 

(lapangan kerja, akses permodalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan 

sosial-ekonomi lainnya) telah dapat terpenuhi di desa. Hal ini dimungkinkan, karena desa telah 

diubah menjadi bentuk campuran yang dinamakan agropolis. 

Fungsi utama kawasan pertanian adalah menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman 

keras, hasil peternakan dan perikanan. Kegiatan pemanfaatan kawasan pertanian sangat penting 

bagi upaya penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat. Kawasan pertanian tanaman pangan dan 

tanaman keras skala besar dapat berfungsi pula sebagai daerah resapan air hujan. Kegiatan 

pertanian meliputi pertanian tanaman pangarpangan dan palawija; perkebunan tanaman keras; dan 

peternakan. 
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Kriteria dan norma-norma pemanfaatan kawasan pertanian: 

a. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian. 

b. Pemanfaatan ruang di kawasan pertanian harus diperuntukkan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan 

pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi 

lingkungan hidup. 

c. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman harus memanfaatkan potensi tanah yang 

sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya. 

d. Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan. 

e. Kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-

syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat. 

f. Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi 

kelestariannya dengan indikasi ruang. 

g. Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis 

dilarang dialihfungsikan. 

h. Kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), baik yang menggunakan 

lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal. 

i. Penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air 

drainase,) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus 

disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal. 

j. Penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) 

dan polusi (udara bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang 

disertakan dalam dokumen Amdal. 

k. Penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara/bau) yang 

dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal. 

l. Kegiatan pertanian skala besar harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja 

setempat. 

m. Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan. 

n. Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat 

kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan 

masyarakat. 

Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertanian secara tepat diharapkan akan mendorong 

terwujudnya kawasan pertanian yang dapat memberikan manfaat berikut: 

 Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional; 

 Meningkatkan daya dukung lahan melalui pembukaan lahan baru untuk pertanian tanaman 

pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, dan pendayagunaan investasi; 

 Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan 

ekonomi sekitarnya; 

 Meningkatkan upaya pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk pertanian serta 

fungsi lindung; 

 Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan 

masyarakat; 

 Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 

 Mengendalikan adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian agar keadaan lahan 

tetap abadi; 

 Melestarikan nilai sosial budaya dan daya tarik kawasan perdesaan; dan/atau 

 Mendorong pengembangan sumber energi terbarukan. 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor pendukung kosep agropolitan yang 

mempunyai nilai strategis dalam menunjang pertumbuhan dan mengendalikan pertumbuhan kota 

sebab sektor ini masih dominan dan mempunyai daya serap tenaga kerja yang besar. Hasil pertanian 

di Kota Batu memiliki potensi yang beraneka ragam baik komoditi maupun produksinya. Komoditi 

yang banyak dihasilkan adalah holtikultura (buah-buahan, dan sayuran, tanaman hias), tanaman 

pangan/palawija, sapi perah dan ikan hias.  

Jenis usaha holtikultura dapat dibedakan : 

 Usaha Budidaya Holtikultura; 

 Usaha Pasca Panen; 

 Usaha Wisata Agro. 

Usaha Budidaya holtikultura dikelompokkan :  

 Usaha Budidaya tanaman buah; 

 Usaha Budidaya tanaman sayuran; 

 Usaha Budidaya tanaman hias; 

 Usaha Budidaya aneka tanaman 

Pusat pengembangan kegiatan agropolis di wilayah Kota Batu terdapat di Desa Bumiaji 

Kecamatan Bumiaji. 

Berikut rencana pengembangan kawasan pertanian di Kota Batu berdasarkan pertimbangan 

potensi yang dimiliki meliputi : 
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A. Kawasan pertanian tanaman hortikultura Komoditas Sayuran 

Prioritas pengembangan komoditas hortikultura yaitu komoditas unggulan yang mengacu pada 

pangsa pasar, keunggulan kompetitif, nilai ekonomi, sebaran wilayah produksi dan kesesuaian 

agroekosistem.  Komoditas unggulan hortikultura komuditas sayuran di Kota Batu adalah sebagai 

berikut; Bawang Putih, Bawang Daun, Kentang, Kobis, Kembang Kol, Petsay/Sawi, Wortel, Cabe 

Besar, Cabe Rawit, Tomat, Buncis, dan Labu Siam.  

Rencana pengembangan tanaman hortikultura komuditas sayuranan terdapat di Desa 

Tulungrejo, Gunungsari, Punten, Sumberbrantas dan Sumbergondo Kecamatan Bumiaji, serta Desa 

Oro-oro Ombo dan Desa Pesanggrahan, serta Kelurahan Songgokerto di Kecamatan Batu, serta Desa 

Junrejo Kecamatan Junrejo. 

Peningkatan produksi hortikultura diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, bahan baku 

industri, peningkatan ekspor dan substitusi impor.  Dengan demikian peningkatan produksi, mutu 

dan daya saing produk merupakan kegiatan utama yang dibarengi dengan upaya pengembangan 

pasar dan promosi.  Kegiatan pengembangan produksi hortikultura di Kota Batu telah memberikan 

dampak positif pada penumbuhan ekonomi regional dan penyediaan lapangan kerja, serta 

meningkatkan kesejahteraan petani/pelaku usaha. 

Pengembangan kawasan pertanian hortikultura perlu lakukan pengembangan sebagai berikut: 

 Susun profil dan peta kawasan sebagai acuan perencanaan kedepan,  

 Identifikasi status rantai pasokan (existing supply chain) sebagai acuan untuk strukturisasi 

rantai pasokan yang lebih efisien,  

 Rencanakan pengembangan kawasan,  

 Sosialisasikan rancangan pengembangan kawasan dan  

 Galang dukungan sektor terkait dan para pelaku bisnis dan masyarakat hortikultura dalam 

pengembangan kawasan  

 

B. Kawasan pertanian tanaman hortikultura Komoditas tanaman hias 

Budidaya tanaman hias meliputi tanaman pot, taman, daun dan bunga potong. Komoditas 

unggulan hortikultura komuditas tanaman hias di Kota Batu adalah sebagai berikut; Krisan, 

Anthurium, Anyelir, Gerbera/Herbras, Mawar, Dahlia, Saniviera, Aglaonema, Suplir, Beringin Putih, 

Soka, Krisan, Bougenville, Anggrek, Cemara,  Kamboja, Puring, Pakis dan Palem, Kaktus , dan 

Romosan. 

Rencana pengembangan tanaman hortikultura komuditas tanaman hias terdapat di Desa  

Sidomulyo, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, dan Desa Punten, Desa Tulungrejo, Desa 

Sumbergondo, Desa Bumiaji, Desa Pandarejo, Desa Bulukerto, Desa Gunungsari dan Desa Giripurno  

Kecamatan Bumiaji, serta Desa Dadaprejo Kecamatan Junrejo. Pusat kegiatan pengembangan di 

Desa Sidomulyo, Desa Sumberejo dan Desa Tulungrejo. 

 

C. Kawasan pertanian tanaman hortikultura Komoditas buah-buahanan 

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau 

media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa 

hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta 

manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 

Perkebunan mempunyai fungsi: 

 Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur 

ekonomi wilayah dan nasional; 

 Ekologi, yaitu peninkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan 

penyangga kawasan lindung; dan 

 Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 

Ruang lingkup pengaturan perkebunan meliputi: 

 Perencanaan; 

 Penggunaan tanah; 

 Pemberdayaan dan pengelolaan usaha; 

 Pengolahan dan pemasaran hasil; 

 Penelitian dan pengembangan; 

 Pengembangan sumber daya manusia; 

 Pembiayaan; dan 

 Pembinaan dan pengawasan. 

Perencanaan perkebunan mencakup: 

 Wilayah; 

 Tanaman perkebunan; 

 Sumber daya manusia; 

 Kelembagaan; 

 Keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir; 

 Saran dan prasarana; dan 

 Pembiayaan. 

 Sektor unggulan dan prospektif pada kawasan perkebunan, yaitu berupa komoditas tanaman 

buah-buahan meliputi apel, jeruk dan alpukat. Perkebunan apel memusat di Kecamatan Bumiaji 

khususnya di Dusun Junggo Desa Tulungrejo, Desa Bumiaji, Desa Bulukerto, Desa Pandanrejo, Desa 

Sumbergondo, Desa Gunungsari dan Desa Giripurno dan sebagian terdapat di Tlengkung Kecamatan 
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Junrejo; perkebunan jeruk memusat di Tlengkung dan Oro-oro Ombo, serta Desa Bumiaji dengan 

terdapatnya pusat penelitihan jeruk Balejestro ; Sedangkan perkebunan alpukat terdapat di Desa 

Tlengkung dan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo. 

Lahan perkebunan yang ditetapkan untuk memproduksi komoditas apel ditetapkan sebagai lahan 

pertanian abadi. Persebarannya terpusat di wilayah Kecamatan Bumiaji.  

 

D. Kawasan tanaman pangan 

Kawasan pertanian tanaman pangan/palawija merupakan lahan pertanian dengan didukung 

irigasi baik teknis maupun non teknis. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan kawasan pertanian 

tanaman pangan/palawija ditentukan pada kawasan yang saat ini sudah memiliki prasarana irigasi 

dan kemampuan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan (padi) dan 

sebagian besar dikembangkan di kawasan pedesaan.  

Lahan pertanian tanaman pangan/palawija beririgasi teknis di Kota Batu sebagian masih 

perlu dipertahankan secara proporsional sesuai dengan arahan pengelolaan wilayah Kota Batu pada 

lahan pertanian beririgasi teknis, sekaligus berfungsi sebagai bagian dari RTH Kota Batu. Sebagian 

lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis di wilayah Kota Batu yang perlu dipertahankan 

antara lain lahan pertanian beririgasi teknis, akni yang terdapat di Desa Torongrejo dan Desa 

Pendem Kecamatan Junrejo  tidak dapat dialihkan menjadi lahan bukan pertanian.  

Adapun arahan pengelolaan lahan pertanian tanaman pangan/palawija adalah sebagai berikut : 

1. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya. 

2. Perubahan fungsi sawah ini hanya diijinkan dengan perubahan maksimum 50 % dan sebelum 

dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi 

setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan 

dalam pelayanan daerah irigasi yang sama. 

3. Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama 

(arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % dari luasan 

sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana 

menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan 

daerah irigasi yang sama; 

4. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan 

menjadi sawah beririgasi teknis 

Kawasan tanaman pangan terdapat di Desa Torongrejo dan Desa Pendem Kecamatan Junrejo 

ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  Lahan yang sudah ditetapkan sebagai 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.  

Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan, 

dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihfungsian Lahan 

yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum 

hanya dapat dilakukan dengan syarat:  

 dilakukan kajian kelayakan strategis;  

 disusun rencana alih fungsi lahan;  

 dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan  

 disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dialihfungsikan.  

Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti dapat dilakukan dengan:  

 pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;  

 pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); atau  

 penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  

 

E. LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 

Kawasan tanaman pangan yang terdapat di Desa Pendem, Desa Torongrejo, Desa Giripurno, 

Desa Pandanrejo, Desa Beji, Desa Mojorejo, Desa Junrejo, Desa Dadaprejo, Kelurahan Sisir, 

Kelurahan Temas di tetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB) seluas 1.252 

Ha. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di lindungi dan 

dilarang di alih fungsikan. 

Pengalih fungsian lahan yang sudah ditetapkan Sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan 

syarat:  

a. Dilakukan kajian kelayakan strategis;  

b. Disusun rencana alih fungsi lahan; 

c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan  

d. Disediakan lahan pengganti Terhadap Lahan Pertanian   

e. Pangan  Berkelanjutan yang dialih fungsikan. 

Penyediaan lahan pertanian pangan sebagi lahan pengganti dapat dilakukan dengan; 

a. Pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

b. Pengalih fungsian lahan dari non pertanian ke pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan. 
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c. Penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

F. PETERNAKAN 

Peternakan di Kota Batu diselenggarakan dalam bentuk peternakan rakyat dan perusahaan 

peternakan. Sektor peternakan yang ada di Kota Batu terdiri atas ternak besar yang meliputi sapi 

potong, sapi perah, kerbau, dan kuda, ternak kecil yang meliputi kambing, domba, dan kelinci, serta 

unggas yang meliputi ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. jika ditinjau dari kondisi 

klimatologi maka Kota Batu sangat cocok untuk pengembangan hewan ternak terutama sapi perah. 

Rencana pengembangan industri peternakan sapi perah di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji.  

Bagi pemenuhan kebutuhan internal Kota Batu dan kegiatan ekspor, maka pengembangan 

kegiatan peternakan yang ada saat ini dapat dipertahankan. Kebutuhan pengembangan ke depan 

yang dapat direncanakan pemanfaatan lahan, sebagai berikut : 

 Rencana pengembangan ternak besar  

 Jenis sapi potong terpusat di Kecamatan Bumiaji Desa Gunung sari dan Desa Giripurno. 

Kecamatan Junrejo, Desa Junrejo, Desa Torongrejo, Desa Beji dan Desa Mojorejo. 

 Jenis sapi perah terdapat di Kecamatan Batu terutama di Desa Oro-oro Ombo, dan Desa 

Pesanggrahan. Serta di Kecamatan Bumiaji Desa Gunungsari. 

 Jenis kuda terdapat di Kecamatan Batu Desa Temas 

 Rencana pengembangan ternak Kecil, diarahkan yakni : 

 Jenis ternak kambing di Kecamatan Bumiaji Desa Tulungrejo, Pandanrejo dan Giripurno, 

Kecamatan Bumiaji Desa Oro-oro Ombo, dan Kecamatan Junrejo Desa Torongrejo dan 

Mojorejo 

 Jenis ternak Domba di Kecamatan Batu Desa Sumberejo dan Kelurahan Temas. 

 Jenis Ternak Kelinci di Kecamatan Bumiaji Desa Punten, Desa Bulukerto, Desa Bumiaji, 

Desa Gunungsari dan Kecamatan Junrejo Desa Junrejo 

 Rencana pengembangan Unggas (Ayam Buras, Petelur, Ayam Potong, Itik) diarahkan tidak 

terlalu berdekatan dengan permukiman yakni 

 Ayam buras di Kecamatan Junrejo, Desa Tlengkung, Junrejo dan Desa Pendem, 

Kecamatan Bumiaji Desa Punten, Bulukerto dan Desa Giripurno, Kecamatan Batu di Desa 

Temas, Pesanggrahan dan Desa Oro-oro Ombo 

 Ayam petelur di Kecamatan Batu kelurahan Ngaglik dan Kelurahan Temas, Kecamatan 

Bumiaji Desa Giripurno dan Kecamatan Junrejo Desa Junrejo 

 Ayam pedaging di Kecamatan Batu Desa Pesanggrahan dan Desa Oro-oro Ombo, 

Kecamatan Junrejo Desa Junrejo 

 Itik di Kecamatan Batu Kelurahan Temas dan Desa Beji Kelurahan Junrejo 

Adapun arahan pengelolaan peternakan diarahkan sebagai berikut : 

1. meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang 

penggembalaan, dan pada beberapa bagian dapat menyatu dengan kawasan perkebunan 

atau kehutanan; 

2. kawasan peternakan dalam skala besar dikembangkan pada lokasi tersendiri, diarahkan 

mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak; 

3. mengembangkan sistem inti - plasma dalam pengembangan peternakan; 

4. mengolah hasil ternak sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi; 

5. pengembangan ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas ternak yang 

memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; serta 

6. ternak unggas dan ternak lain yang memiliki potensi penularan penyakit pada manusia harus 

dipisahkan dari kawasan permukiman. 

 

4.2.8. PERIKANAN 

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan 

pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Budidaya perikanan ditetapkan 

dengan kriteria: 

 Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri 

pengolahan hasil perikanan; dan/atau 

 Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup. 

 Memiliki potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan 

 Memiliki potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu 

Penerapan kriteria budidaya perikanan secara tepat diharapkan akan mendorong 

terwujudnya budidaya perikanan yang dapat memberikan manfaat berikut: 

 Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi; 

 Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan 

ekonomi sekitarnya; 

 Meningkatkan fungsi lindung; 

 Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam; 

 Meningkatkan pendapatan masyarakat; 

 Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah; 

 Meningkatkan kesempatan kerja; 

 Meningkatkan ekspor; dan/atau 

 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Budidaya perikanan di Kota Batu untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan 

meliputi: sungai, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan 

yang potensial di wilayah Kota Batu. Jenis pengembangan perikanan di Kota Batu yakni ikan nila dan 

mas untuk dikonsumsi, ikan koi dan komet sebagai ikan hias, dan budidaya benih lobster air tawar.  

Rencana pengembangan perikanan terdapat di Desa Sumberejo dan Desa Sidomulyo Kecamatan 

Batu. Sedangkan ikan hias koi termasuk ikan air tawar yang juga cocok tumbuh di Kota Batu 

tepatnya pengembangan di daerah Punten Kecamatan Bumiaji. 

Adapun arahan pengelolaan budidaya perikanan adalah : 

1. mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan 

untuk perikanan; 

2. pengembangan budidaya perikanan darat; serta 

3. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi konservasi lingkungan untuk kelestarian 

ekosistem. 
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4.2.9. RUANG TERBUKA NON HIJAU 

Ruang terbuka non hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang 

tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, 

maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori. 

Fungsi utama RTNH adalah fungsi Sosial Budaya, dimana antara lain dapat berperan sebagai: 

 Wadah aktifitas Sosial Budaya masyarakat dalam wilayah kota/kawasan perkotaan terbagi dan 

terencana dengan baik  

 pengungkapan ekspresi budayalkultur lokai; 

 merupakan media komunikasi warga kota; 

 tempat olahraga dan rekreasi; 

 wadah dan objek pendidikan, penelitian, clan pelatihan dalam mempelajari alam 

Fungsi tambahan RTNH adalah dalam fungsinya secara:  

1. Ekologis 

a. RTNH mampu menciptakan suatu sistem sirkulasi udara dan air dalam skala lingkungan, 

kawasan dan kota secara alami berlangsung lancar (sebagai suatu ruang terbuka). 

b. RTNH berkontribusi dalam penyerapan air hujan (dengan bantuan utilisasi dan jenis bahan 

penutup tanah), sehingga mampu ikut membantu mengatasi permasalahan banjir dan 

kekeringan. 

2. Ekonomis 

a. RTNH memiliki nilai jual dari lahan yang tersedia, misalnya sarana parkir, sarana olahraga, 

sarana bermain, dan lain sebagainya. 

b. RTNH secara fungsional dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi kegiatan sektor informal 

sebagai bentuk pemberdayaan usaha kecil. 

3. Arsitektural 

a. RTNH meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro 

(halaman rumah, lingkungan permukimam), maupun makro (lansekap kota secara 

keseluruhan) 

b. RTNH dapat menstimulasi kreativitas clan produktivitas warga kota.  

c. RTNH menjadi salah satu pembentuk faktor keindahan arsitektural. 

d. RTNH mampu menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak 

terbangun.  

4. Darurat 

a. RTNH seperti diamanahkan oleh arahan mitigasi bencana alam harus memiliki fungsi juga 

sebagai penyelamatan pada saat bencana alam. 

b. RTNH secara fungsional dapat disediakan sebagai iokasi penyelamatan berupa ruang terbuka 

perkerasan yang merupakan tempat berkumpulnya massa (assembly point) pada saat 

bencana.  

Manfaat RTNH secara Langsung merupakan manfaat yang dalam jangka pendek atau secara 

langsung dapat dirasakan, seperti: 

 Berlangsungnya aktivitas masyarakat, seperti misalnya kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, 

kegiatan parkir, dan lain-lain 

 Keindahan dan kenyamanan, seperti misalnya penyediaan plasa, monumen, landmark, dan lain 

sebagainya. 

 Keuntungan ekonomis, seperti misainya retribusi parkir, sewa lapangan olahraga, dan lain 

Manfaat RTNH secara tidak langsung merupakan manfaat yang baru dapat dirasakan dalam 

jangka waktu yang panjang, seperti: 

 mereduksi permasalahan dan konflik sosial, 

 meningkatkan produktivitas masyarakat,  

 pelestarian lingkungan, 

 meningkatkan nilai ekonomis lahan disekitarnya, dan lain-lain. 

Berdasarkan kepemilikannya, RTNH dapat dibagi menjadi dua, yaitu: RTNH Publik yaitu RTNH 

yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah/PEMDA dan RTNH Privat yaitu RTNH yang dimiliki dan 

dikelola oleh Swasta/Masyarakat. 

Arahan Penyediaan RTNH  Berdasarkan Fungsinya di Kota Batu, meliputi: 

 

A. Alun-alun kawasan pemerintahan 

Alun-Alun Kawasan Pemerintahan di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam penyediaannya. 

Penyediaan Alun-alun di Indonesia pada zaman dahulu berkembang mulai dari zaman Kerajaan 

Hindu, Budha, Islam, sampai masuknya kolonialisme di Indonesia dengan fungsi dan tujuannya 

masing-masing. Secara fungsional alun-alun berkembang dari ikhwal ritual, militer sampai pada 

keagamaan. 

Penyediaan RTNH dalam bentuk alun-alun kota dalam pedoman ini diarahkan pada kompleks 

pusat pemerintahan kota/kabupaten, yang memiliki fungsi utama untuk lapangan upacara dan 

kegiatan-kegiatan massal seperti peringatan hari proklamasi, acara rakyat, dan lain-lain. 

Kebutuhan luas RTNH dalam bentuk alun-alun kota disesuaikan dengan kebutuhan personil 

Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan pertimbangan kapasitas maksimal 

upacara tingkat Kabupaten/Kota. 
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Pada kondisi lainnya, alun-alun juga dapat dimanfaatkan untuk dilakukannya kegiatan-kegiatan 

massal seperti peringatan proklamasi, acara rakyat, ataupun kegiatan sosialisasi sehari-hari 

masyarakat umum. 

Alun-alun kawasan pemreintahan yang terdapat di Kota Batu meliputi Alun Kota Batu yang 

berfungsi sebagai kegiatan rakyat dan rekreatif. 

 

B. Plasa Bangunan Ibadah 

Berdasarkan SNI No. 03-1733 tahun 2004, tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan 

Perumahan di Perkotaan diarahkan kebutuhan penyediaan bangunan ibadah pada suatu wilayah 

atau kawasan. Mengacu pada arahan tersebut dapat diketahui luas ruang terbuka, luas ruang 

terbuka hijau dan luas ruang terbuka non hijau pada lingkungan bangunan tersebut, perhitungan 

sebagai berikut: 

 Masjid lingkungan (kelurahan) : jumlah penduduk pendukung 30.000 jiwa, luas lantai minimum 

1.800 m2, luas lahan minimum 3.600 m2, luas ruang terbuka non hijau = (100%-KDH) x 1800 

 Masjid Kecamatan : jumlah penduduk pendukung 120.000 jiwa, luas lantai minimum 3.600 m2, 

luas lahan minimum 5.400 m2, luas ruang terbuka non hijau = (100%-KDH) x 1800 

RTNH dalam bentuk plasa bangunan ibadah terutama dimanfaatkan untuk perluasan kegiatan 

ibadah pada hari-hari raya keagamaan, dimana bangunan ibadah tidak mampu menampung jemaah 

yang ada. Pada kondisi lainnya, plasa bangunan ibadah juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-

kegiatan sosial kemasyarakatan yang terkait dengan agama bersangkutan, misalnya acara amal, 

acara bazaar, ataupun kegiatan sosialisasi sehari-hari masyarakat. 

Lokasi plasa bangunan ibadah tersebar pada setiap pembangunan bangunan ibadah masjid yang 

terdapat di Kota Batu.  

 

C. Plasa Monumen 

Plasa monumen suatu kota merupakan suatu ruang terbuka non hijau yang disediakan dengan 

tujuan peringatan terhadap suatu peristiwa atau lokasi tertentu. Plasa monumen dapat digolongkan 

sebagai RTNH Arsitektural. Penyediaan Plasa Monumen pada suatu kota tidak memiliki arahan luasan 

tertentu. Kebutuhan luasan dalam penyediaan RTNH jenis ini dapat disesuaikan dengan besaran 

monumen yang direncanakan. 

RTNH dalam bentuk plasa monumen terutama dimanfaatkan untuk memperingati suatu peristiwa 

atau lokasi tertentu, dengan tujuan utama estetika arsitektur kota. Pada kondisi lainnya, plasa suatu 

monumen dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi masyarakat umum, atau acara sosial 

tertentu dengan ijin dari pihak yang berwenang. 

 

D. Penyediaan Lahan Parkir 

Persyaratan dan kriteria penyediaan lahan parkir pada dasarnya diarahkan sebagai acuan 

pengembangan lingkungan permukiman dalam skala besar untuk menunjang aksesibilitas 

transportasi umum lokal. 

1) Lahan parkir untuk area permukiman 

 Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area permukiman skala kelurahan (30.000 penduduk) 

lokasinya di arahkan pada setiap pusat lingkungan permukiman pada skala kelurahan, dengan 

standar penyediaan 2000 m2, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1000 

m2) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 200 m2). 

 Pada penyediaan lahan umum untuk area permukiman skala kecamatan (120.000 penduduk) 

lokasinya diarahkan pada setiap pusat lingkungan permukiman pada skala kecamatan, dengan 

standar penyediaan 4.000 m2, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2000 

m2) dan pangkalan oplet/angkot (seluas 500 m2). 

Lokasi lahan parkir untuk lingkungan permukiman ini ditempatkan pada area strategis sehingga 

pembatasan aksesibilitasnya hanya khusus bagi penghuni atau penunjang kebutuhan penghuni, 

misalnya perletakan di area pintu masuk area permukiman. 

2) Lahan parkir berdasarkan pusat-pusat kegiatan 

Lokasi lahan parkir untuk pusat-pusat kegiatan dapat didesain baik dengan dikelompokkan atau 

menyebar di setiap pusat kegiatan tergantung pada perencanaan. Beberapa persyaratan khusus 

yang harus dipenuhi: 

 Lahan parkir merupakan fasilitas pelengkap dari pusat kegiatan, sehingga sedapatnya sedekat 

mungkin dengan pusat kegiatan yang dilayani. 

 Lokasi parkir harus mudah diakses/dicapai dari/ke pusat-pusat kegiatan tanpa gangguan ataupun 

memotong arus lalu lintas jalan 

 Lahan parkir harus memiliki hubungan dengan jaringan sirkulasi pedestrian secara langsung  

 Lokasi parkir harus mudah terlihat dan dicapai dari jalan terdekat. 

Lokasi lahan parkir yang terdapat di Kota Batu meliputi area permukiman dan pusat-pusat 

kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan pemerintahan. 

 

E. Lapangan Olahraga 

Lapangan olahraga merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran 

dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya kegiatan olahraga. 

Lapangan olahraga dalam konteks RTNH khusus mengacu pada aktivitas olahraga tertentu yang 

spesifik dengan spesifikasi perkerasan, dimensi dan garis lapangan tertentu misalnya lapangan 
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basket, lapangan bulu tangkis, lapangan voli, lapangan tenis, lapangan futsal, dan lain-lain. Karena 

lapangan olahraga ini bersifat spesifik maka dalam pemanfaatannya pun bersifat spesifik. 

Walaupun demikian, dalam banyak kasus beberapa jenis olahraga dapat memanfaatkan satu 

lapangan dengan beberapa garis lapangan yang dibedakan warnanya. Sebagai contoh lapangan 

basket dapat digabungkan dengan lapangan voli dan bulutangkis. 

Sesuai dengan definisinya, maka dalam pemanfaatannya fungsi utama lapangan olahraga pada 

dasarnya dapat dikategorikan sebagai aktivitas sosial budaya, yaitu aktivitas olahraga yang 

umumnya berkaitan dengan interaksi sosial. Sebagai sebuah ruang terbuka, lapangan olahraga 

memiliki fungsi ekologis yaitu ikut membantu dalam kelancaran sistem aliran udara. Fungsi 

arsitektural dari lapangan olahraga masih relevan dalam memberikan unsur keindahan pada 

lingkungannya. Dalam konteks lapangan olahraga yang bersifat privat namun dimanfaatkan untuk 

publik dengan cara disewakan merupakan bentuk pemanfaatan yang termasuk dalam kategori fungsi 

ekonomi, karena mampu memberikan keuntungan ekonomi pada pemiliknya. Sedangkan pada saat-

saat tertentu (insidentil), lapangan olahraga dapat juga dimanfaatkan dengan berbagai aktivitas 

lainnya, yaitu untuk juga mewadahi berbagai aktivitas yang tergolong dalam: 

 Aktivitas sosial budaya tambahan, misalnya difungsikan untuk aktivitas massal pada saat-saat 

tertentu, seperti upacara bendera, shalat idul fitri clan lain-lain. 

 Aktivitas darurat, misalnya aktivitas berkumpulnya masyarakat (assembly point) dalam upaya 

penyelamatan diri dari bahaya bencana. 

Walaupun lapangan olahraga dapat dimanfaatkan dengan berbagai aktivitas lain (seperti sosial 

budaya dan darurat) selain aktivitas utamanya (olahraga), dalam pelaksanaannya aktivitas lain 

tersebut tidak boleh sampai mengganggu aktivitas utamanya. Oleh karena itu, pemanfaatan 

lapangan olahraga untuk aktivitas lain selain dari aktivitas utamanya perlu mendapatkan ijin dari 

pengelola lapangan olahraga yang bersangkutan. Untuk lapangan olahraga yang bersifat privat, ijin 

dapat diajukan pada pemilik/pengelola yang bersangkutan, sedangkan untuk lapangan olahraga 

yang bersifat publik, ijin dapat diajukan pada instansi yang bersangkutan atau masyarakat setempat. 

Dalam konteks pemeliharaan dan rehabilitasi serta pengendalian pemanfaatan lapangan 

olahraga, hal ini terkait erat dengan pemilik dan pengguna. Berikut beberapa bentuk pola kerja yang 

dapat dilakukan: 

 Untuk lapangan olahraga yang dimiliki secara privat dan digunakan secara privat atau disewakan, 

maka perneliharaan dan rehabilitasi serta pengendalian pemanfaatannya dilakukan oleh 

pengelola dari instansi atau individu yang bersangkutan. 

 Untuk lapangan olahraga yang dimiliki secara privat dan digunakan secara komunal (namun tidak 

disewakan), maka pemeliharaan dan rehabilitasi serta pengendalian pemanfaatannya dilakukan 

oleh pengelola dari instansi atau individu yang bersangkutan bersama-sama dengan masyarakat 

setempat. 

 Untuk lapangan olahraga yang dimilikil secara publik dan digunakan secara komunal (bersama), 

maka pemeliharaan dan rehabilitasi serta pengendalian pemanfaatannya dilakukan oleh 

pengelola dari instansi yang bersangkutan bersama-sama dengan masyarakat setempat. 

Rencana Penataan Taman Olahraga di Kota Batu meliputi: 

- Lapangan olahraga Ganesha; 

- Stadion Sungai Brantas; 

- Sport center di Kelurahan Temas  

 

4.2.10. RENCANA 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. 

Atau bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, 

sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi 

atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi 

dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri. (ISDR, 2004) 

Tujuan penanggulangan bencana disamping untuk melindungi masyarakat dari ancaman 

bencana dan menyelaraskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada; Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga bertujuan untuk “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”. 

Penangulangan bencana: 

1. Pada tahap pencegahan, strategi yang ditempuh mengutamakan upaya preventif agar kerusakan 

dan korban jiwa dapat diminimalkan jika terjadi bencana. 

2. Pada tahap tanggap darurat, dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta 

pemberian bantuan darurat berupa tempat penampungan sementara, bantuan pangan dan 

pelayanan medis bagi korban bencana. 

3. Pada tahap rehabilitasi, dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan dan 

mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi. 

4. Pada tahap rekonstruksi , dilakukan upaya pembangunan kembali sarana/ prasarana serta 

fasilitas umum yang rusak, agar kehidupan masyarakat dapat dipulihkan kembali. 
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Kegiatan penanganan pengungsi meliputi upaya operasional yang bersifat koordinatif 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : 

1. Penyelamatan, yakni berupa pemberian pertolongan, perlindungan dan pemberian bantuan 

tanggap darurat kepada korban kerusuhan/ konflik/ berupa penampungan sementara, bahan 

makanan pangan/ sandang, pelayanan kesehatan, serta bantuan darurat lainnya. 

2. Pemberdayaan, berupa kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar 

dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

3. Penempatan, yakni menempatkan dan mengembalikan pengungsi dari tempat penampungan 

sementara ke tempat yang tetap berupa pengembalian ke tempat semula, penyisipan pada lokasi 

pemukiman yang telah ada dan penempatan di lokasi yang baru. 

4. Rekonsiliasi, berupa dukungan upaya untuk menciptakan kedamaian kembali pihak-pihak yang 

bertikai dengan pendekatan sosial, budaya, Hak Asasi Manusia dan aspek hukum. 

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 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. 

Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan 

mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan 

sarana vital yang rusak akibat bencana. Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke 

lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan. 

 

Gambar 4.15.  
Penanggulangan Bencana 

 

4.2.11. RUANG BAGI KEGIATAN SEKTOR INFORMAL 

Sektor informal adalah sektor yang tidak memiliki status hukum dan tidak dilindungi hukum. 

Itulah yang menyebabkan potensi sektor informal menjadi aset mati, terhambat dan tak berkembang 

karena tidak bisa berinteraksi dengan sektor di luarnya. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk 

menghidupkan atau merepresentasikan aset-aset di sektor informal menjadi kapital adalah dengan 

mendorong formalisasi aset-aset tersebut sehingga dapat terintegrasi ke dalam pasar. Dengan kata 

lain, formalisasi sektor informal menjadi jalan lain untuk menciptakan kekayaan bagi para pelaku 

usaha sektor informal. Formalisasi yang di maksud adalah pemberian status legal terhadap aset dan 

alat produksi yang dimiliki oleh pelaku usaha sektor informal. 

Sektor informal menurut Tokman (2001) adalah Sektor dengan perusahaan-perusahaan 

dengan kepemilikan terbatas yang mempekerjakan keluarga sebagai tenaga kerja yang tidak 

dibayar, tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah, dan mempunyai tenaga kerja kurang 

dari 5 orang. 

Karakteristik Sektor Informal adalah : 

 Jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil  

 Kepemilikan oleh individu atau keluarga  

 Teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja  

 Tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah  

 Akses ke lembaga keuangan rendah  

 Produktivitas tenaga kerja yang rendah  

 Tingkat upah yang juga relatif rendah  

Permasalahan sektor informal di Kota Batu pada umumnya hampir sama dengan daerah lain.  

 Usaha masih bersifat tradisional (peralatan belum modern),  

 Wilayah pemasaran produk masih terbatas,  

 Serta terbatasnya akses modal.  

Kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf I, meliputi: 

 Pedagang bunga; 

 Penjualan produk kerajinan dan suvernir; dan 

 Perdagangan Kaki Lima makanan dan jajanan 

Arahan lokasi pengembangan sektor informal, meliputi : 

 Koridor pedagang bunga di Desa Sidomulyo dan Desa Beji; 

 Koridor produk kerajinan dan suvernir di Desa Oro-oro Ombo, Desa Beji, dan Desa 

Songgokerto; dan 

 Lokasi kegiatan pedagang makanan dan jajanan di sekitar alun – alun Kota Batu 
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Arahan pengelolaan sektor informal, meliputi : 

 Mengorganisasikan sektor informal pada tempat yang telah ditentukan; 

 Mengembangan cirikhas di setiap ruang yang diperuntukkan bagi sektor informal; dan 

 Memberikan bantuan batuan fasilitas yang memadahi untuk mendukung kegiatan sektor 

informal 

 

4.2.12. PELAYANAN UMUM 

Pelayanan umum adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan 

permukiman.  Fungsi utama pelayanan umum memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

dengan kualitas kehidupan yang layak. Pelayanan umum merupakan fungsi penunjang bagi kegiatan 

beberapa kawasan budidaya menimbulkan bangkitan aktivitas. Aktivitas pelayanan ini berkaitan 

dengan melayani kebutuhan sosial masyarakat. Jenis pelayanan kepada masyarakat mencakup 

pelayanan pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, rekreasi dan kebudayaan, perbelanjaan dan 

niaga, peribadatan, olahraga dan ruang terbuka hijau. 

Kriteria umum pelayanan umum : 

a. Penetapan dan pendistribusian pelayanan umum dalam kawasan perkotaan dan perdesaan harus 

mempertimbangkan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, perkembangan penduduk, status 

sosial ekonomi masyarakat, nilai-nilai potensi masyarakat, dan pola kebudayaan penduduk. 

b. Penetapan dan pendistribusi pelayanan umum harus memperhatikan faktor lingkungan terutama 

berkaitan dengan pertimbangan mengenai skala pelayanan, letak geografis lingkungan, sifat 

keterpusatan pelayanan umum. 

c. Pengembangan pelayanan umum dalam kawasan perkotaan dan perdesaan harus ditempatkan 

pada lokasi yang tepat agar mudah terjangkau dan mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi masyarakat 

d. Pengembangan pelayanan umum dalam kawasan perkotaan dan perdesaan harus 

memperhatikan asas pemerataan pelayanan. Pelayanan umum hendaknya dapat dinikmati dan 

dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

e. Pengembangan pelayanan umum harus dapat mendukung upaya pengembangan kota dalam 

kerangka pengembangan sistem perkotaan yang secara hirarkis dapat menjadi pusat-pusat 

pengembangan wilayah. 

f. Pengembangan pelayanan umum dalam kawasan perkotaan dan perdesaan harus 

memperhatikan asas pemenuhan kebutuhan. Pelayanan umum harus dapat memenuhi 

kebutuhan yang layak bagi masyarakat dengan standar jumlah penduduk pendukung untuk 

setiap fasilitas pelayanan umum tersebut yang disesuaikan dengan karakteristik kota. 

g. Pada kawasan peruntukan industri, pemanfaatan lahan untuk fasilitas pelayanan umum berkisar 

maksimal 10% dari luas lahan. Pelayanan umum yang harus tersedia meliputi fasilitas kesehatan, 

peribadatan, rekreasi dan olahraga, ruang terbuka hijau. 

h. Pada kawasan permukiman, pemanfaatan lahan untuk fasilitas pelayanan umum berkisar 

maksimal 10% dari luas lahan. Pelayanan umum yang harus tersedia meliputi fasilitas 

pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, perbelanjaan, pelayanaan umum, 

olahraga dan ruang terbuka hijau. 

i. Pada kawasan perdagangan dan jasa, pemanfaatan lahan untuk fasilitas pelayanan umum 

berkisar maksimal 10% dari luas lahan. Pelayanan umum yang harus tersedia meliputi faslitas 

kesehatan, rekreasi, peribadatan, olahraga dan ruang terbuka hijau. 

j. Pada kawasan pariwisata, pelayanan umum yang harus tersedia meliputi faslitas kesehatan, 

rekreasi, peribadatan, dan ruang terbuka hijau. 

Rencana kawasan pengembangan fasilitas pelayanan umum secara terpusat yang terdapat di 

wilayah Kota Batu meliptui :  

 Kawasan pendidikan meliputi pendidikan gratis di Desa Bumiaji dan pendidikan tinggi di Desa 

Junrejo; 

 Kawasan pelayanan kesehatan meliputi fasilitas kesehatan skala internasional di Desa 

Tlengkung. 

 Penyediaan fasilitas peribadatan pada pusat-pusat lingkungan 

 Penyediaan fasilitas balai pertemuan dan gedung serbaguna terdapat dalam lingkungan 

permukiman  

Rencana pelayanan umum dan perkantoran yang terdapat di Kota Batu mencapai 129,70 Ha. 

 

4.2.13. KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN 

Kawasan pertahanan dan keamanan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan 

dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional. Kawasan peruntukan bagi basis militer, 

daerah latihan militer, daerah ujicoba sistem persenjataan di Desa Pendem. Luas kawasan 

pertahanan dan keamanan adalah 46 Ha. Kawasan ini perlu dilakukan pengamanan terhadap 

kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitarnya dengan membuat pembatasan 

pengembangan yang menarik bangkitan lalu-lintas tinggi. 

Khusus untuk kompleks pertahanan dan keamanan, pengembangan kawasan sekitar perlu 

ada pembatasan, salah satunya dengan pelarangan penggunaan tanah yang memiliki intensitas 

kegiatan tinggi dan menimbulkan multiplier effect. Intensitas kegiatan pada kawasan terbangun 

harus dikendalikan dan dibatasi secara ketat, yang meliputi ruang utama (kawasan pertahanan dan 

keamanan), ruang bebas hambatan dan ruang radius pengaman (ruang transisi). 
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Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif untuk menjaga fungsi pertahanan dan 

keamanan sempadan 2 km. Mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak 

terbangun sebagai zona penyangga dengan sempadan 150 meter. 

Perlunya pembatasan ruang pada kawasan ini, dimaksudkan untuk menghindari dampak 

negatif yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan di dalam kawasan pertahanan dan keamanan 

dimaksud. 

Secara keseluruhan rencana pola ruang di Kota Batu tahun 2030 dapat dilihat pada tabel 

4.11dan peta berikut : 

Tabel 4.10  
Rencana Pola Ruang di Kota Batu 

No Jenis Penggunaan 
Lahan Luas (Ha) % Penggunaan 

lahan 

1 Hutan lindung 3.563,30           17,90  
2 Kawasan Taman Hutan 

Raya  R Suryo 
5.342,50 

          26,84  
3 Ruang Terbuka Hijau 

(RTH)  
1.777,70 

            8,93  
4 Kawasan Hutan 

Produksi 
2.521,70 

        12,67  
5 Kawasan Pertanian 4.018,50         20,19  
6 Kawasan Perumahan 2.104,00         10,57  
7 Kawasan Perdagangan 

dan Jasa 
172,70 

          0,87  
8 Kawasan Perkantoran 

dan pelayanan umum 
129,70 

          0,65  
9 Industri dan 

pergudangan 
26,70 

          0,13  
10 Kawasan Pariwisata 206,00           1,03  
11 Kawasan pertahanan 

dan keamanan 
45,90 

          0,23  
Jumlah 19.908,70 

 
100 

Sumber : Hasil Rencana, 2010 
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