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Berdasarkan kajian RTRW Kota Batu pada bagian sebelumnya maka pada masa yang akan 

datang perkembangan wilayah Kota Batu secara umum akan mengalami perubahan struktur ruang 

yang cukup signifikan terutama dengan berkembangnya pusat kegiatan yang membesar dan juga 

pembagian wilayah kota (BWK) yang mengikuti administratif kecamatan yaitu BWK I Batu, BWK II 

Junrejo dan BWK III Bumiaji. Sehingga memiliki kesan setiap Bagian Wilayah Kota mempunyai fungsi 

dan perannya masing – masing , maka diperlukan berbagai upaya untuk mendorong wilayah lain 

diantaranya melalui pengembangan pariwisata, pertanian (agropolitan dan agrotourism),  

infrastruktur, ekonomi unggulan, penyebaran industri dan peningkatan sumber daya manusia. Pada 

sisi lain juga sangat diperlukan penanganan lingkungan baik dalam hal pengembangan hutan, 

penanganan erosi dan longsor. 

 

8.1. KESIMPULAN 

Sesuai dengan perkembangan dan arahan Tata Ruang Kota Batu, maka beberapa kesimpulan 

yang dapat diambil adalah: 

1. Struktur Ruang Wilayah Kota Batu terbagi menjadi t iga Bagian Wilayah Kota, dimana 

pembagiannya mengikuti batas administrasi wilayah kecamatan meliputi: BWK I sebagai pusat  

kota dengan pusat pelayanan berada di Desa Pesanggarahan, BWK II sebagai kawasan 

pendukung kegiatan pusat kota dan wisata dengan pusat pelayanan di Desa Junrejo serta BWK 

III sebagai kawasan pengembangan agropolitan dan agrotourism dengan pusat pelayanan di 

Desa Tulungrejo dan Desa Bumiaji. Setiap pusat BWK direncanakan mempunyai keterkaitan 
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dalam jaringan transportasi serta kegiatan, dan diarahkan membentuk sistem jaringan secara 

sistematis mengarah pada terbentuknya sebuah sistem jaringan (network system) antar BWK di 

wilayah Kota Batu.  

2. Setiap BWK direncanakan mempunyai pusat pelayanan BWK dan fungsi perwilayahan yang 

berfungsi sebagai: Pusat Pelayanan Kota;Sub Pusat Pe layanan Kota; dan Pusat Lingkungan. 

3. Pusat-pusat pelayanan kegiatan di Kota Batu meliputi:  

 Pusat pelayanan kota terdapat di Pusat BWK I terdapat di Desa Pesanggrahan. 

 Sub Pusat pelayanan kota Batu meliputi di Pusat BWK II terdapat di Desa Junrejo Kecamatan 

Junrejo, dan Pusat BWK III terdapat di Desa Punten Kecamatan Bumiaji 

4. Pusat lingkungan meliputi  BWK I terdapat di Desa Sidomulyo dan Desa Oro-oro Ombo, BWK II 

terdapat di Desa Tlengkung dan Desa Mojorejo, dan BWK III terdapat di Desa Bumiaji dan Desa 

Tulungrejo.   

5. Pengembangan rencana Fungsi Perwilayahan dan Kegiatan Wilayah Kota Batu hingga tahun 2029 

meliputi Kawasan Pusat Kegiatan dan Kawasan Pengembangan Agropolitan. Pengembangan 

kawasan pusat kegiatan dapat dikembangkan sebagai kawasan terbangun dengan rencana 

kegiatan meliputi kegiatan sektor komersial, kegiatan sektor perkantoran, kegiatan fasilitas 

pelayanan, kegiatan sektor pariwisata dan kegiatan sektor industri kecil hingga menengah.  

Sedangkan untuk Kawasan Pengembangan Agropolitan diwujudkan melalui pembentukan Satuan 

Kawasan serta kegiatan sektor pertanian yang direncanakan terus dikembangkan meliputi Sub 

sektor pertanian tanaman holtikultura sayuran, Sub sektor pertanian holtikultura tanaman hias, 

Sub sektor tanaman holt ikultura buah-buahan, Sub sektor tanaman pangan, Sub sektor 

peternakan, dan Sub sektor perikanan. 

6. Sub Kawasan Pengembangan Pertanian (SKPP) di wilayah Kota Batu meliput i SKPP tanaman 

hortikultura Sayuran memusat di Desa Tulungrejo, SKPP tanaman hortikultura buah-buahan 

memusat di Desa Punten dan Bumiaji, SKPP tanaman hias (bunga) memusat di Desa Sidomulyo 

dan SKPP tanaman pangan memusat di Desa Torongrejo.  

7. Perkembangan kawasan terbangun secara regional di Kota Batu, antara lain pengembangan real 

estate, taman pasar seni, pasar hewan, pengembangan jalan lingkar, jalan tembus dan termina l 

regional. Untuk rencana fasilitas terdir i atas : 

a. BWK I, Kelurahan Sisir (taman rekreasi/plasa, stadion olahraga, pertokoan modern,  

puskesmas dan ba lai pengobatan, kantor pemerintahan serta pendidikan SD hingga SMU) 

dan Desa Oro – oro ombo (sub terminal kota, pasar seni dan pertokoan, perkantoran 

pemerintahan, perdagangan modern, puskesmas, pendidikan SMP hingga perguruan tinggi 

dan taman rekreasi) 

b. BWK II, Desa Junrejo (Sub terminal kota, pasar tradisional, pertokoan, perkantoran 

pemerintahan, puskesmas dan balai pengobatan, pendidikan tinggi, sekolah alkitab dan 

yayasan panti asuhan, pendidikan SD hingga SMA serta Taman Rekreasi)  

c. BWK III, Desa Tulungrejo (sub termina l, pasar tradisional, toko, pendidikan gratis sampai 

dengan SMU, puskesmas dan balai pengobatans serta taman rekreasi) dan Desa Bumiaji (sub 

termina l, pasar wisata, puskesmas dan rumah sakit, pendidikan gratis sampai dengan SMU,  

lembaga keuangan, balai penelitian, taman rekreasi, stadion olahraga serta gelanggang 

pacuan kuda) 

8. Prasarana wilayah terdapat rencana jaringan PDAM berupa panambahan jaringan pelayanan, 

rencana persampahan berupa pengembangan Tempat pembuangan sementara dan Tempat  

pembuangan akhir organik dan unorganik (untuk TPA unorganik direncanakan di Desa Tlekung) 

9. Berdasarkan kondis i alam yang ada, ternyata di wilayah Kota Batu banyak mengalami kerusakan 

lingkungan terutama rusaknya hutan dan berbagai wilayah pegunungan yang gundul akibat  

pemanfaatan lahan perkebunan, juga di kawasan hutan lindung maupun hutan produksi. Pola ini 

ternyata bukan hanya merusak lingkungan yang sudah ada, akan tetapi sekaligus juga banyak 

menimbulkan efek lanjutan seperti longsor, erosi dan banjir. Untuk ini maka diperlukan gerakan 

massal dan penyesuaian dengan kondisi setempat mulai dari cara reboisasi, penentuan 

komoditas, maupun cara pengelolaannya. Pada sisi lain juga diperlukan peningkatan luas hutan 

bahkan pada beberapa bagian diperlukan peralihan fungsi dari hutan produksi menjadi hutan 

lindung. Demikian juga dengan perlunya tetap mempertahankan sawah khususnya yang 

beririgasi teknis.  

10. Pengembangan lahan pertanian abadi di wilayah Kota Batu meliputi pertanian hortikultura 

sayuran dan hortikultura buah apel, jeruk dan a lpukat.  

11. Perkembangan kawasan terbangun selanjutnya diarahkan pada pusat kegiatan dan kawasan 

yang memiliki kesuburan tanah tidak tinggi. Terkait  dengan hal ini ternyata sangat banyak 

perubahan fungsi lahan, khususnya kawasan yang seharusnya merupakan kawasan lindung 

menjadi kawasan budidaya. Untuk ini guna meningkatkan fungsi lindung yang ada diperlukan 

penataan pada kawasan yang seharusnya memiliki fungsi lindung. 

12. Untuk menunjang sektor pariwisata maka rencana pengembangan pariwisata Kota Batu terdiri 

atas  

a. Botanical Garden meliputi wisata Butterfly Habitat di Desa Beji dan Taman Bunga di Desa 

Sidomulyo 

b. Great Nature of Batu dengan kegiatan wisata camping ground, taman rekreasi and Outbound 

festival meliput i Air Terjun Coban Rais, Green Land yang direncanakan di Kecamatan Junrejo 

dan di Desa Oro-oro Ombo Kecamatan Batu 
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c. Taman rekreasi Jatim Park, BNS, Selecta, taman rekreasi Songgoroti, dan taman rekreasi 

Tirta nirwana serta Wisata miniatur  

d. Ekotourism di Pemandian A ir Panas Cangar dan Arboretrum di Desa Sumber Brantas 

e. 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. 

f. Memorial Resort yaitu kegiatan wisata yang bertujuan untuk mengenalkan dan mengenang 

wisata tempo dulu yang ada di Kota Batu terdapat di obyek wisata Taman Rekreasi Selekta 

dan Pemandian Air Panas Songgoriti serta Rencana pengembangan arena Pacuan Kuda di 

Kecamatan Bumiaji 

g. Sportourism yaitu kegiatan wisata yang direncanakan berhubungan dengan olahraga di a lam 

terbuka serta didukung adanya rencana pengembangan tempat istirahat dengan view alam 

yang indah dan dilengkapi tempat golf meliputi kegiatan Festival Paralayang dan off road 

sirkuit di Gunung Banyak, Kegiatan hiking di Gunung Panderman dan kegiatan mountain 

bikes  di Desa Bumiaji. 

h. 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. 

13. Pengembangan kawasan peruntukkan lainnya terdiri atas : 

a. Rencana kawasan permukiman (pengembangan permukiman pusat kota, pengembangan 

permukiman villa dan pengembangan permukiman perkampungan) 

b. Rencana kawasan permukiman agropolis (DesaTulungrejo, Desa Punten, Desa Giripurno dan  

Desa Pandanrego) 

c. Rencana kawasan perkantoran (di jalan kolektor primer, Desa Oro – oro ombo, Desa Junrejo) 

d. Rencana perdagangan dan jasa (pasar agrobisnis di Desa Sidomulyo, pasar seni di Desa 

Giripurno, perdagangan dan jasa regional di alun – alun kota, Perdagangan dan jasa di 

kawasan wisata menjadi wisata belanja di Desa oro-oro ombo serta pasar tradisional di Desa 

Junrejo, Desa Punten dan Desa Tulungrejo) 

e. Pengembangan ruang terbuka hijau (Koridor jalan festival road, koridor jalan utama,  

sempadan sungai Brantas maupun anak-anak sungai, hutan kota di Oro-oro Ombo, 

sempadan sungai, kawasan wisata dan daerah resapan air, penataan taman alun-a lun kota, 

plaza di Kelurahan Ngaglik, lapangan olahraga Ganesha serta Rencana Penataan Tempat 

Taman Pemakaman Umum) 

f. Pengembangan fasilitas sosial (Rencana kawasan fasilitas kesehatan internasional di Desa 

Tlengkung, rencana fasilitas pendidikan gratis di Desa Bumiaji, pendidikan Universitas Islam 

Negeri II di Desa Junrejo, Rencana fasilitas perkantoran di Kel. Ngaglik dan Rencana kawasan 

peruntukkan militer Arhanud di Desa Pendem) 

14. Rencana pengembangan kawasan strategis terdiri atas : 

a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi meliputi obyek wisata dan kawasan pertanian 

 Wisata desa 

 Wisata Adventure dan Alam 

 Wisata Besar (Big Tourism),  

 Pertanian hortikultura sayuran 

 Pertanian hortikultura buah-buahan 

 Tanaman hias, dan 

 Pertanian tanaman pangan 

b. Kawasan strategis penyelamatan lingkungan 

 TAHURA R. Soeryo 

 Kawasan Lereng Gunung Berapi (G. Welirang, G. Arjuno dan G. Kembar) 

 Kawasan Perlindungan Mata Air (Mata Air Cangar, Mata Air Songgoriti dan Arboretrum) 

 Kawasan Hutan Lindung ( G. Panderman, G. Banyak dan G.Srandil) 

 

8.2. REKOMENDASI 

Sebagai akhir dari seluruh kajian serta masukkan dari seluruh stakeholder dalam penyusunan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu, maka perlu kiranya disusun sebuah rekomendasi sebagai 

prioritas langkah bersama dalam mewujudkan penataan ruang Kota Batu yang lebih komprehensif  

serta memperhatikan berbagai kepentingan seluruh stakeholder. Rekomendasi terebut antara lain 

adalah sebagai berikut :  

1. Penciptaan skenario pengembangan wilayah membutuhkan kerja sama antar wilayah, dengan 

demikian maka kerjasama antar wilayah yang difasilitasi baik oleh pemerintah kota maupun 

pemerintah pusat merupakan langkah prior itas dalam proses pengembangan wilayah 

2. Pengembangan ekonomi akan lebih difokuskan pada pengembangan sentra-sentra produksi 

agropolitan, dan pengembangan pariwisata. 

3. Fenomena di Kota Batu yang diperlukan penanganan khusus terhadap wilayah Kota Batu 

yang dominan merupakan daerah pegunungan yaitu adanya satu titik pusat pertumbuhan 

yang didukung oleh titik pusat pertumbuhan la innya dan berinteraksi kuat secara seimbang 

melalui pembedaan fungsi titik pusat pertumbuhan.  
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4. Menciptakan skenario pengembangan infrastruktur diarahkan untuk menjamin aksesbilitas 

disetiap pusat produksi, pusat konsumsi, pusat distribusi dan kawasan agropolitan. 

5. Pengembangan wilayah tetap memperhatikan batasan wilayah dengan fungsi lindung.  

Pengembalian fungsi lindung menjadi fokus utama dalam menjaga daya dukung lingkungan 

agar tetap stabil.  


