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Penetapan kawasan strategis wilayah Kota Batu dilakukan berdasarkan kepentingan: 

a. Pertumbuhan ekonomi; 

b. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup 

 

5.1. KAWASAN STRATEGIS PERTUMBUHAN EKONOMI 

Kawasan strategis Wilayah Kota Batu dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi 

ditetapkan dengan kriteria: 

a.  Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh; 

b.  Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah; 

c.  Memiliki potensi ekspor; 

d.  Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 

e.  Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 

h.  Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan perdesaan. 

i. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan wilayah Kota Batu 

j. Memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah yang berbasis 

pertanian sebagai sumber bahan baku serta bersinergi dengan pariwisata 

Rencana pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi di Kota Batu diarahkan pada 

pengembangan sektor unggulan pariwisata dan sektor unggulan pertanian. Potensi sektor pariwisata 

dan pertanian diarahkan menjadi salah satu andalan kegiatan yang dapat menyumbang 

perkembangan perekonomian di Kota Batu.  

 

BAB V 
Penetapan Kawasan 
Strategis Kota 

  



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2010 - 2030 

Buku Rencana                   V - 2   

5.1.1 Kawasan Strategis Sektor Unggulan Pariwisata 

Wilayah Kota Batu merupakan wilayah yang memiliki panorama yang indah dan sejuk serta 

mempunyai spesifikasi khusus yaitu dikelilingi Gunung Panderman, Gunung Banyak, Gunung 

Welirang, dan Gunung Bokong sehingga wilayah ini berpotensi sebagai daerah wisata. Berdasarkan 

hasil analisa maka rencana kawasan strategis pengembangan kawasan ekonomi diarahkan untuk 

kegiatan : 

 Wisata Hidup Bersama Masyarakat 

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung 

yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan 

tradisi yang berlaku.  

Terdapat dua konsep utama dalam komponen desa wisata yaitu,  

 Akomodasi   : sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit    

yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. 

 Atraksi         :  seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik 

lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif 

seperti kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik. 

Konsep pengembangan wisata desa diperlukan beberapa kriteria yaitu :  

1. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi 

yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.  

2. Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan 

dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kota.  

3. Besaran Desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik 

dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu 

desa.  

4. Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat adanya 

aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah 

agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.  

5. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air 

bersih, drainase, telepon dan sebagainya. 

Berdasarkan hal tersebut, maka rencana kegiatan wisata desa yang dikembangkan di Kota Batu 

bertujuan untuk mengamati pola kehidupan dan ikut serta dalam kegiatan masyarakat di sektor 

pertanian buah apel, jeruk dan tanaman hias. Adapun daya tarik wisata yang mendukung untuk 

pengembangan kegiatan wisata desa di Kota Batu meliputi : 

a. Garden homestay  

Garden homestay merupakan wisata desa bunga di Desa Sidomulyo, Desa Punten, Desa 

Gunungsari dan Desa Tulungrejo dengan tema kegiatan wisata living with flowers farmers.  

 Atraksi wisata yang ditawarkan yaitu beraneka ragam pemandangan hijau dan warna 

warni tanaman hias dan bunga di sepanjang jalan Bukit Berbunga. Selain itu hampir di 

setiap halaman rumah di Desa Punten, Desa Sidomulyo dan Desa Gunungsari banyak 

dijumpai aneka tanaman hias yang sekaligus dijadikan tempat pembibitan bunga.Daerah 

ini terkenal sebagai pusat penjualan bunga di Kota Batu dengan potensi bunga adalah 

bunga potong-gladiol, mawar, krisan dan anthurium serta tempat kebun percobaan untuk 

pembibitan bunga yang berlokasi di Desa Punten 

 Berkaitan dengan tema living with flowers farmers maka atraksi wisata yang ditawarkan 

desa wisata Desa Sidomulyo , Desa Punten, Desa Gunung sari dan Desa Tulungrejo yaitu 

wisatawan melakukan kegiatan berpartisipasi aktif seperti mengamati, menanam dan 

memetik hasil tanaman hias. Selain itu juga direncanakan pengembangan koridor penjual 

bunga yang terdapat di sepanjang Jl.Bukit Berbunga Desa Sidomulyo agar memberikan 

kemudahan pelayanan dan kenyamanan wisatawan yang akan berbelanja tanaman hias 

dan bunga. 

b. Agrowisata 

 Potensi agrowisata di Kota Batu meliputi holtikultura buah apel dan jeruk. Holtikultura 

apel di Kota Batu memusat di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji dan sebagian terdapat di 

Tlengkung Kecamatan Junrejo. Sedangkan untuk holtikultura jeruk memusat di Tlengkung 

dan Oro-oro Ombo dengan terdapatnya pusat penelitian jeruk Balejestro dan lahan 

pertanian holtikultura jeruk di Desa Bumiaji. 

 Seperti halnya Garden Homestay, maka di lokasi wisata akan dikembangkan atraksi 

wisata berupa integrasi dengan masyarakat yaitu turut serta berpartisipasi aktif seperti 

kegiatan mengamati, menanam serta memetik hasil tanaman apel dan jeruk. Kegiatan 

wisata ini dapat menambah wawasan wisatawan mengenai proses penanaman buah apel 

dan jeruk serta cara memetik. 

Selain atraksi wisata yang ditawarkan, maka untuk mendukung rencana pengembangan wisata 

desa serta menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung di Kota Batu perlu didukung dengan: 

 Kondisi kampung yang bersih 

 Kondisi tanaman holtikultura yaitu buah apel, jeruk dan tanaman hias perlu dirawat agar 

menghasilkan hasil produksi yang berkualitas bagus sehingga siap jual 

 Penyediaan air bersih untuk kebutuhan wisatawan ketika berada di lokasi wisata 

 Sarana penginapan yang dapat berupa home stay dan rumah makan 
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Rencana pengembangan lokasi wisata desa yang dikembangkan berdekatan dengan daya tarik 

wisata sehingga nantinya dapat diarahkan menjadi satu linkage system dengan daya tarik wisata 

lainnya.  

Gambar 5.1 
Rencana Garden Homestay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Hasil RTRW Kota Batu 2010 
 
 Wisata Petualangan dan Wisata Alam 

Kegiatan wisata adventure dan alam merupakan jenis wisata dimana wisatawan yang datang 

bertujuan untuk melakukan kegiatan petualangan di alam terbuka. Jenis daya tarik wisata di 

Kota Batu yang mendukung untuk rencana pengembangan wisata adventure dan alam yaitu : 

 Kegiatan wisata green wukir land di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo.  

Pengembangan wisata lapangan golf dan rest area. 

 Kegiatan olahraga paralayang dan sirkuit off roads di Gunung Banyak 

Olahraga paralayang adalah salah satu cabang olahraga terbang bebas. Olahraga 

paralayang lepas landas dari sebuah lereng bukit atau gunung dengan memanfaatkan 

angin. Fasilitas pendukung wisata yang dapat dikembangkan di Gunung Banyak yaitu 

transportasi dari tempat landing ke daerah atas, cafe-cafe dan tempat santai selama 

menunggu giliran terbang atau menunggu cuaca yang mendukung. 

 
Gambar 5.2 

Rencana Wisata Desa Holtikultura Apel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Hasil RTRW Kota Batu 2010 
 
 
 

 Potensi bunga yang ditawarkan : 
- bunga mawar, gladiol, 

anthurium dan krisan 
 

 

Pengembangan koridor penjual 
bunga direncanakan di sepanjang 
Jl. Bukit Berbunga Desa Sidomulyo 

 Wisata Desa Bunga di Desa Sidomulyo, 
Desa Punten, Desa Tulungrejo dan Desa 
Gunungsari  
 Atraksi wisata yang ditawarkan : 

- Sepanjang koridor Jl. Bukit Berbunga   
berderet penjual beraneka ragam 
tanaman hias dan bunga 

 Atraksi wisata yang akan dikembangkan : 
- kegiatan berpartisipasi aktif seperti 

mengamati, menanam dan memetik 
hasil tanaman hias. 

 Wisata Desa Permukiman Holtikultura 
Apel Desa Bumiaji Kec.Bumiaji dan 
sebagian di Tlekung Kec.Junrejo 
 Atraksi wisata yang ditawarkan yaitu 

wisatawan turut serta berpartisipatif aktif 
dalam kegiatan menanam serta memetik 
hasil tanaman apel.  
 Kegiatan wisata ini bertujuan menambah 

wawasan wisatawan mengenai proses 
penanaman buah apel dan cara memetik. 

 Wisata Desa Holtikultura Jeruk di Tlekung 
Kec.Junrejo 
 Atraksi wisata yang ditawarkan yaitu 

wisatawan turut serta berpartisipatif aktif 
dalam kegiatan mengamati, menanam serta 
memetik hasil tanaman apel.  
 Terdapat pusat penelitian jeruk Balejestro. 
 Kegiatan wisata ini bertujuan menambah 

wawasan wisatawan mengenai proses 
penanaman buah jeruk dan cara memetik. 
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 Kegiatan Camping Ground di obyek wisata Pemandian air Panas Cangar 

Obyek wisata Pemandian air panas Cangar selain dimanfaatkan sebagai tempat pemandian 

air panas alami juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat perkemahan. 

 Rencana kereta gantung dan resort serta cottages 

 Kereta gantung adalah sebuah kereta yang menggantung yang berjalan menggunakan 

kabel. Rencana kereta gantung di Kota Batu ditujukan untuk kegiatan menikmati 

keindahan alam Kota Batu dari segala arah dan rencana jalur kereta gantung 

dipusatkan di Kelurahan Temas Kota Batu. 

 Rencana resort dan cottage sebagai sarana pendukung wisata di Kota Batu 

 Wisata Kota  

Kegiatan wisata Kota merupakan jenis wisata dimana wisatawan yang datang berkunjung 

bertujuan untuk wisata belanja ataupun menikmati keindahan daya tarik kota Batu. Adapun 

obyek wisata yang mendukung untuk rencana pengembangan wisata kota yaitu : 

 Menikmati bangunan tematik, meliputi : 

 Bangunan-bangunan Kuno peninggalan dari Belanda pada masa penjajahan yang ada 

di Jalan Panglima Sudirman, seperti asrama susteran dan Hotel Kartika Wijaya.Gereja 

GPIB di Jalan Trunojoyo.     

 Pedestrian ways 

Jalur pejalan kaki untuk mendukung kegiatan wisata kota akan dikembangkan di alun-alun 

Kota Batu, kawasan festival road di Ngaglik dan plaza di boulevard Ngaglik. Jalur pejalan 

kaki ini diperuntukkan untuk mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan 

ketika melakukan kegiatan wisata seperti berbelanja dan menyaksikan atraksi wisata yang 

disajikan seperti kegiatan Batu Flora Festival 

 Wisata belanja dan kuliner  

Wisata belanja dan kuliner direncanakan untuk pendukung daya tarik wisata di Kota Batu. 

Beraneka ragam  makanan khas Kota Batu dapat dijumpai di Kota Batu seperti sop buntut, 

gurame bakar, sate kelinci, bebek kuali, ayam goreng dan rawon. Sedangkan untuk jajan 

malam kawasan kaki lima dapat dijumpai menu masakan pecel lele, ayam goreng, Bebek 

goreng, usus goreng serta wader goreng yang begitu khas dan menggugah selera. Wisata 

belanja dan kuliner direncanakan untuk dikembangkan di Desa Oro-oro Ombo Kecamatan 

Junrejo sebagai lokasi wisata yang menjajakan makanan khas Kota Batu dan oleh-oleh khas 

Kota Batu. 

 Taman rekreasi Jatim Park, BNS (Batu Night Spektaculer)  dan Miniatur dunia berupa 

bentuk bangunan monumental dunia, museum satwa dan sarana prasarana wisata di Desa 

Oro-oro Ombo Kecamatan Batu. 

Gambar 5.3  
Rencana Wisata Besar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Merencanakan pengembangan sarana pendidikan pariwisata dan Rumah Sakit pariwisata 

untuk tujuan menambah wawasan wisatawan. Untuk lokasi Rumah sakit pariwisata 

diletakkkan di wilayah Green Land, dimana wilayah ini dipertahankan kebersihan udara 

dengan cara membatasi aktivitas dan mempertahankan kawasan tidak terbangun. Wilayah 

tersebut direncanakan sangat dekat denga kawasan kota dengan akses yang tetap terbaik 

Rencana wisata kota meliputi : 
 Kegiatan melihat miniatur world di 

Desa Oro-oro Ombo berupa bentuk 
bangunan monumental dunia 
 Wisata belanja dan kuliner 

Sarana pendukung wisata yang 
diperuntukkan untuk menjajakan 
makanan dan oleh-oleh khas Kota 
Batu. 

Rencana Wisata 
Belanja dan kuliner 

 

wilayah Green Land 
wilayah ini dipertahankan kebersihan 
udara dengan cara membatasi aktivitas 
dan mempertahankan kawasan tidak 
terbangun serta diperuntukkan sebagai 
lokasi Rumah Sakit untuk tujuan terapi 
kesehatan 

Miniatur Dunia 
Singapore 

Miniatur Dunia 
Paris 

Rencana Jalur Pedestrian 
Way di kawasan festival 
road di Kel. Ngaglik 

Rencana Jalur Pedestrian 
Way di pedestrian di alun-
alun Kota Batu 
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dan suhu udara tidak terlalu dingin. Sarana tersebut direncanakan di Desa Oro-oro Ombo 

Kecamatan Junrejo. 

Dari uraian diatas, maka untuk mendukung rencana kawasan strategis pengembangan 

unggulan pariwisata diperlukan pengelolaan  yaitu : 

 Kegiatan konservasi alam untuk mendukung kegiatan wisata 

Kegiatan konservasi alam dilakukan dengan jalan kegiatan penghijauan guna menjaga 

kelestarian hutan serta sumber mata air. 

 Mengembangkan kemitraan antar seluruh stakeholders pembangunan kepariwisataan melalui 

upaya koordinasi yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat, asosiasi/ usaha pariwisata 

maupun pemerintah. 

 Mengembangkan kerjasama antar pengelola obyek wisata yang ada di Kota Batu 

 Mengembangkan sektor pariwisata dengan berbasis linkage system antar obyek wisata yang 

memiliki jarak saling berdekatan sehingga memberikan kemudahan dan daya tarik bagi 

wisatawan ketika melakukan perjalanan wisata ke Kota Batu serta dapat mengoptimalkan 

promosi potensi wisata di Kota Batu. 

 

5.1.2 Kawasan Strategis Sektor Unggulan Pertanian 

Keindahan panorama alam Batu dan kesejukan udara yang senantiasa terjaga menjadikan Kota 

Batu sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Hal ini menjadikan Kota Batu dikenal sebagai pemasok 

tanaman sayur mayur dan buah apel berkualitas di Jawa Timur bahkan propinsi lainnya di Indonesia.  

Potensi sektor unggulan pertanian di Kota Batu meliputi tanaman holtikultura dengan komoditas 

unggulan sayur mayur, tanaman holtikultura dengan komoditas unggulan tanaman apel, jeruk dan 

alpukat serta sektor unggulan tanaman hias dengan komoditas unggulan bunga potong-gladiol, 

mawar, anturium dan krisan. 

Lebih jelasnya mengenai rencana kawasan strategis untuk sektor unggulan pertanian di Kota 

Batu dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.1 
Rencana Kawasan Strategis Sektor Unggulan Pertanian 

 

No. Kegiatan 
pertanian 

Komoditas 
unggulan Arah pengembangan Wilayah pengembangan 

kegiatan 
1. Sub Sektor 

Tanaman 
Holtikultura 

Sayur mayur  Diarahkan membentuk 
sentra  

Desa Tulungrejo, Gunungsari, 
Punten dan Sumbergondo 
Kecamatan Bumiaji, serta Desa 
Oro-oro Ombo dan Desa 
Pesanggrahan di Kecamatan 
Batu 

2. Sub sektor 
holtikultura 

Apel, jeruk , 
kesemek, alpukat 
dan straberry 

Diarahkan membentuk 
kawasan 

Holtikultura apel memusat di 
Kecamatan Bumiaji dan 
sebagian terdapat di Tlengkung 

No. Kegiatan 
pertanian 

Komoditas 
unggulan Arah pengembangan Wilayah pengembangan 

kegiatan 
Kecamatan Junrejo; 
holtikultura jeruk memusat di 
Tlengkung dan Oro-oro Ombo, 
dengan terdapatnya pusat 
penelitihan jeruk Balejestro ; 
dan Holtikultura alpukat 
terdapat di Tlengkung dan 
Desa Torongrejo 

3. Sub Sektor 
Tanaman Hias 

bunga potong – 
gladiol, mawar, 
antorium, krisan 

Diarahkan membentuk 
sentra  

Desa Sidomulyo Kecamatan 
Batu, dan Desa Punten, Desa 
Tulungrejo Kecamatan Bumiaji 

     Sumber : Hasil Rencana, 2010 

 
Arahan pengelolaan kawasan strategis sektor unggulan pertanian, meliputi:  

 Menciptakan keunggulan kawasan pertanian sub sektor holtikultura dan tanaman hias; 

 Mengembangkan sistem agribisnis komoditas terpilih; 

 Menata sub sistem hilir berupa agroindustri dan sub sistem hulu di kawasan agropolitan;  

 Mengkaitkan Kawasan Agropolitan unggulan pertanian dengan kawasan pusat pariwisata; dan 

 Pengembangan agopolitan dalam bentuk kluster berbasis komoditas 

 
5.2. KAWASAN STRATEGIS FUNGSI DAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP 

Kawasan strategis wilayah Kota Batu dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 

lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria: 

a.  Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; 

b.  Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, 

flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi 

dan/atau dilestarikan; 

c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang 

menimbulkan kerugian negara; 

d.  Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; 

e.  Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; 

f.  Rawan bencana alam nasional; atau 

g.  Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap 

kelangsungan kehidupan. 
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Rencana kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup adalah kegiatan yang bertujuan 

untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Adapun berdasarkan hasil analisa maka rencana 

kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup diarahkan untuk : 

 Kawasan Pelestarian alam Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soeryo 

Kawasan Hutan Arjuno Lalijiwo ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soeryo 

dengan luas 27.868,30 Ha ditetapkan untuk kawasan ekowisata.   

Keadaaan flora dan kawasan TAHURA R. Soeryo didominasi tumbuhan jenis Cemara (Casuarina 

Junghuniana), Saren (Toenasureni), Pasang (Quercus Lincata), Kemelandingan gunung (Mycura 

Javabica) dan berbagai jenis tumbuhan bawah seperti padi-padian (Sarghum Vitidumvakl). 

Sedangkan fauna yang terdapat di dalam kawasan TAHURA R. Soeryo antara lain adalah Rusa 

(Cerous Timorensis), Kijang (Muntiacus Muncak), Babi hutan (Sus Srofa), Kera abu-abu (Macaca 

Fascicuis), Budeng (Presbytis Cristata) dan berbagai jenis burung seperti Tekukur dan Kerenda. 

Pemanfaatan Taman Hutan Raya (TAHURA) R.Soeryo tetap dipertahankan sebagai hutan lindung 

untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kondisi sumber mata air Brantas. 

 Kawasan lereng gunung berapi 

Gunung Welirang, Gunung Arjuno dan Gunung Kembar merupakan kawasan lereng Gunung 

Berapi. Gunung Arjuno berada di bawah Pengelolaan Tahura Raden Soeryo. Kawasan ini 

merupakan kawasan strategis lingkungan, dimana pemanfaatan kawasan gunung tersebut tetap 

dipertahankan sebagai hutan lindung untuk menjaga kelestarian hutan dan sumber mata air. 

Selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai lokasi wisata pendakian. 

 kawasan perlindungan mata air 

 Mata air Cangar 

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.  

 Mata Air Songgoriti 

Rencana pengembangan di sumber air panas Songgoriti adalah tetap dipertahankan sebagai 

obyek wisata sumber air panas alami dengan didukung atraksi wisata budaya Candi Songgoriti 

atau Candi Supo. Selain itu, obyek wisata sumber air pengembangan pasar seni dan akomodasi 

wisata berupa pengeinapan villa. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 
Kawasan Strategis Penyelamatan Lingkungan Hidup di Kota Batu 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pemandian Air Panas Cangar di 
Ds.Tulungrejo, Kec.Bumiaji. 

 Wisata sumber air panas merupakan 
wisata ekotourism untuk tujuan 
menjaga kelestarian lingkungan hutan 

 Daya tarik wisata berupa sumber air 
panas yang mengandung belerang 

 
 

 Obyek Wisata TR. Songgoriti 
terletak di Kel. Songgokerto, 
Kec.Batu. 

 Daya tarik wisata berupa kolam 
renang dengan air panas alami, 
sepeda air, hotel, villa dll. 

 Lokasi Paralayang di G.Banyak Kel. 
Songgokerto, Kec. Batu 

 Daya tarik wisata berupa pemandangan 
indah dan udara segar 

 Pemanfaatannya tetap mempertahankan 
serta memelihara fungsi hutan lindung 

 Arboretum Sumber Brantas terletak 
di Desa Sumber Brantas Kecamatan 
Bumiaji 

 Rencana pengembangan dilakukan 
kegiatan penghijauan untuk tujuan 
mencegah tanah longsor dan 
menjaga kelestarian di sekitar 
sumber mata air Brantas 

 Gunung Welirang, Gunung Arjuno dan 
Gunung Kembar merupakan kawasan 
lereng Gunung Berapi 

 dipertahankan sebagai hutan lindung 
untuk menjaga kelestarian hutan, 
sumber mata air dan dimanfaatkan 
sebagai lokasi wisata pendakian 
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 Arboretrum 

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

Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji 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. Lokasi Arboretum Sumber Brantas semula diperuntukkan sebagai 

lahan pertanian sayur oleh penduduk atau petani setempat. 

Rencana pengembangan kawasan arboretrum (kawasan pelestarian) Mata Air Sungai Brantas 

dikembangkan kegiatan penghijauan di sekitar arboretrum untuk tujuan mencegah tanah 

longsor dan menjaga kelestarian di sekitar sumber mata air Brantas. Selain itu, juga 

dikembangkan untuk obyek wisata dengan menciptakan kawasan rekreasi menarik dan sarat 

dengan muatan ilmiah yang menonjolkan elemen-elemen pendidikan dan penelitian, terutama 

pendidikan lingkungan dan pelestarian air. 

 Hutan lindung 

Gunung Panderman, Gunung Banyak dan Gunung Srandil merupakan kawasan hutan lindung di 

Kota Batu. 

Rencana pengembangan kawasan Gunung Panderman dan Gunung Banyak dikembangkan 

untuk lokasi kegiatan wisata, akan tetapi pemanfaatannya tetap mempertahankan serta 

memelihara fungsi hutan lindung. Khususnya untuk Gunung Banyak dimanfaatkan sebagai 

tempat lasing kegiatan paralayang dan Gunung Panderman dimanfaatkan sebagai campign 

ground. 

Arahan pengelolaan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup antara lain:   

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

menetapkan peraturan daerah tentang larangan mendirikan bangunan pada kawasan konservasi;  

b. Pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman tentang 

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

ekonomis; 

c. Memperbanyak reboisasi dengan melakukan penanaman pohon produktif yang dapat di gunakan 

sebagai perlindungan disamping diambil hasilnya; dan 

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