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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu/Kota Wisata Batu (KWB) ialah salah satu dari bagian 

wilayah Jawa Timur. Salah satu kota yang baru berdiri  pada tahun 2001 

sebagai pemekaran pengembangan dari Kabupaten Malang.  Dengan dasar 

hukum UU Nomor 11 Tahun 2001 tertanggal 21 Juni 2001.  Kota yang dalam 

kategori relatif baru ini,  cukup jelas dengan nuansa kota yang masih kental 

dengan nuansa pedesaan yang tetap mencerminkan kota batu.  

Kawasan ini terletak 800 meter diatas permukaan laut dengan memiliki 

keunggulan disetiap daerah seperti pertanian, buah,  sayuran,  peternakan, 

serta panorama pergunungan atau perbukitan yang baik.  Sebagai wilayah 

pegunungan, Kota Batu mempunyai wilayah yang subur sehingga kota Batu 

juga dikenal akan hasil pertaniaannya. Kota Batu yang wilayahnya di kelilingi 

oleh pegunungan membuat udara disana masih sejuk, hal ini yang menjadi 

daya tarik atau minat masyarakat hingga wisatawan dalam dan luar negeri 

untuk datang ke Kota Wisata Batu dengan menikamti keindahan alam Kota 

Batu. 

Dari penjelasan diatas, menjadi alasan Kota Batu terus dikembangkan 

sebagai tujuan wisata, yang dikhususkan untuk wisatawan mancanegara yang 

nantinya bertujuan mengenalkan Kota Batu ke Luar Negeri. Abad ke-19 

pengunjung dari Belanda telah mendatangi Kota Batu dan telah membangun 
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tempat peristirahatan dan bermukim di kota Batu. Bangunan peninggalan 

Belanda tersebut masih tersisa dan menjadi bangunan bersejarah saat ini. 

Belanda sangat tertarik dengan keindahan alam Kota Batu,  sehingga 

mereka menyamakan wilayah Kota batu dengan negara yang terdapat di Eropa 

yaitu Switzerland yang memberikan nama lain sebagai De Klein Switzerland 

atau Kota Swis kecil yang terletak di Pulau Jawa Indonesia. Peninggalan 

arsitektur dengan tema eropa dalam bentuk bangunan dan panorama alam 

yang indah, menjadikan Bapak Proklamator (Soekarno dan Hatta) sebagai The 

Father Foundation Of Indonesia mengunjungi dan singgah di tempat tersebut 

yang terletak di Kawasan Wisata Selecta Kota Batu. 

Visi dan Misi Kota Batu 

a. Visi kota Batu 

 Kota Batu memiliki visi dan misi yang dimuat dalam dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah  (RPJMD).  Visi dan misi 

tersebut awalnya diturunkan dari visi dan misi kepala daerah yang terpilih pada 

saat melakukan orasi dalam pemilihan kepala daaerah (Pilkada). Visi terlebih 

dahulu diuraikan melalui pokok-pokok yang terkandung didalamnya, lalu 

dijelaskan dan disesuaikan dengan potensi,  kebutuhan dan permasalahan yang 

terdapat di Kota Batu.  Selain itu, diuraikan tentang kriteria dan indikator 

keberhasilan dari pelaksanaan program pembanggunan masing-masing pokok visi. 

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD berkaitan dengan rencana 

pembangunan jangka panjang daerah  (RPJPD) Kota Batu. Keterkaitan ini 

dimaksudkan untuk menjaga hubungan kinerja pemerintah daerah dalam 
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mencapai tujuan pembangunan pada daerah. Sebab itu potensi dan kondisi yang 

ada di Kota Batu maka visi dari Kota Batu yaitu “Kota Batu Sentra Pertanian 

Organik berbasis Kepariwisataan Nasional”. Visi ini didukung oleh beberapa 

aspek, antara lain yakni pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing, 

sumberdaya (alam, manusia, dan budaya)  yang tangguh dan diselenggarakan oleh 

pemerintah yang baik,  kreatif,  inovatif,  dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Misi Kota Batu 

Misi dari Kota Batu “rumusan umum mengenai langkah-langkah yang 

akan dilakukan untuk mewujudkan dan mencapai visi. Dengan kata lain , misi 

harus terkait dengan pokok-pokok dan vissi dan perlu dilaksanakan atau dilakukan 

pengkajian dan analisis menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi misi. 

Faktor-faktor tersebut dibedakan kedalam faktor internal dan eksternal yang 

meliputi perumusan peluan dan tantangan. Selanjutnya rumusan dari misi dapat 

menjadi kerangka dan acuan bagi perumusuan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan 

yang akan dicapai oleh pemerintah kota Batu”. Maka berikut ini merupakan misi 

dari Kota Batu sebagai penjabaran dari visi yang telah ditentukan yakni  

pengembangan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian organik, misi 

ini berupaya untuk mewujudkan pengembangan pertanian organik yang juga 

berwawasan dan memperhatikan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan para 

petani. Sehingga para petani bisa kompetitif 
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B. Potensi Daerah Di Kota Batu dan Pemetaan Kerawanan Pangan  

1. Potensi Daerah Di Kota Batu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 3.1 Peta Kota Batu 

  Sumber: BPS Kota Batu,  2018 

Berikut ini merupakan potensi-potensi dari setiap kecamatan yang ada di 

Kota Batu: 

1. Potensi Kecamatan Bumiaji 

 Kawasan Kecematan Bumiaji “mempunyai potensi wisata dan daya tarik 

berupa atraksi alam, sumber daya pertanian dna budaya yang bisa 

dikembangkan”. Potensi dari setiap desa di kecamatan Bumiaji berbeda-beda 

mengingat kecamatan Bumiaji cukup berpotensi di jadikan pariwisata edukasi 

yang tidak di ijinkan mendirikan bangunan untuk pariwisata karena kecamatan 

Bumiaji sudah di khususkan untuk pariwisata edukasi. Desa Bumiaji memiliki 
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beberapa potensi dari produk pertanian yakni wisata agro seperti “petik apel, petik 

jeruk dan petik jambu merah, serta pertanian holtikusltura sayur dan tanaman.30 

Desa wisata yang berada di Kecamatan Bumiaji memiliki potensi wisata dan 

obyek daya tarik wisata yakni ada 2 desa wisata yang bisa disebar luaskan sesuai 

dengan potensi yang ada di desa sebagai berikut: 

a. Desa Punten terletak di kaki gunung arjuno dengan ketinggian 800 meter 

diatas permukaan laut,  dengan total luas wilayah seluas 281.935 hektare. 

Terdapat 39.680 hektare area persawahan,  sekitar 59 hektare merupakan 

area perkampungan warga, 12.080 hektar berupa lahan tegalan dan 125 

hektare merupakan kawasan hutan milik negara. sumberdaya local yang 

ada di daerah punten sudah tidak lagi “tanaman apel, melainkan berubah 

menjadi tanaman jeruk”. Dikarenakan  produksi buah apel terus menurun 

setiap tahunnya mulai tahun 2010 dari 2,5 juta apel hanya 1,5 juta pohon 

yang produktif. Hasil dari produksi juga mempengaruhi produktifitas 

panen yang mencapai 842 ton. Maka para petani lebih memilih atau 

berpindah menanam buah jeruk, dimana harga Rp.15.000 per kilonya, 

harga terendah Rp.10.000, dengan harga sedemikian rupa petani sudah 

mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Sedangkan untuk perawatan 

dari tanaman jeruk lebih mudah dari pada buah apel, dimana hal ini bisa 

dibilang banding 3 dalam perawatannya, maksutnya yaitu penyemprotan 

untuk buah jeruk hanya dilakukan 1 kali sedangkan buah apel bisa 

dilakukan 3 kali. 

                                                             
301Attar, 1Muhammad. 12013. 1ANALISIS1POTENSI1DAN1ARAHAN1STRATEGI 

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN1DESA1EKOWISATA1DI1KECAMATAN1BUMIAJI-

KOTA1BATU. Jurnal: Ind.Tour.Dev.Std. Vol. 1, No 2 Hal 72 
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Sehingga bisa \dikatakan potensi dari Desa Punten saat ini bukanlah 

produksi apel melainkan lebih suka menanam Buah Jeruk yang diamana, 

perawatannya lebih mudah dengan keuntungan jual yang lebih tinggi. 

Masyarakat disanapun berupaya memperkenalakan jeruk kerprok sebagai 

lambang terbaru menggeser buah apel. maka dengan adanya hal tersebut 

pemerintah dapat membantu para petani untuk memajukan potensi 

sumberdaya local di wilayah tersebut dengan mendorong ide kreatifitas 

masyarakat ataupun memberikan fasilitas seperti yang sudah ada yakni 

“kebun percobaan yang berada di daerah punten dan desa tlekung”. 

pemerintah juga memberikan bantuan seperti pupuk31 buatan yang tidak 

mencemari lingkungan yang telah diberikan ke setiap anggota kelompok 

tani jeruk. 

b. kawasan selanjutnya yakni sumber brantas dimana daerah ini merupakan 

kawasan observasi dari pemerintah unutk jenis tanaman yang hampirpunah 

atau tanaman dilindungi. kawasan ini biasanya ditanami pohon jati dan 

pinus serta tanaman hias. kawasan sumberbrantas terkenal dengan 

sumberdaya local seperti tiga jenis sayuran yakni kentang,  wortel dan 

kubis yang menjadi komoditas utamnya.  Akan tetapi 50 persen lebih 

ditonjolkan oleh hasil kentang disana sangat bagus yang diamana setiap 

musim panen petani bisa menghasilkan laba yang sangat tinggi. 

Penanaman kentang dari lahan 1 meter biasanya mengahsilkan 5- 10 kg 

kentang dan disana petani menanam kentangasnya di lahan yang 

berhektar. Untuk kentang sendiri biasanya di kirim ke daerah-daerah 

                                                             
311Balitjestro.litbang.pertanian.go.id1 (diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 19.37 

WIB) 
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sekitar Kota Batu. Untuk masyarakat sendiri biasanya mengolah Kentang 

sebagai Kripik kentang yang dimana mereka mengambil dari petani 

kentang Jurang Kuwali. Penjualan kentang jurang kwali biasanya dihargai 

Rp. 15.000 – Rp. 22.000 perkilonya dengan kuwalitas yang sangat baik. 

 Produksi kentang dari desa Jurang Kuwali bisa dikatakan sangat baik 

dengan hasil pertanian tanaman kentang, sehingga hasil dari tanaman ini bisa 

memenuhi hingga mengekspor kebutuhan keluar daearah. Dukungan dari 

pemerintah dalam mengembangkan potensi sumberdaya local ini memberikan 

bantuan seperti pupuk dan bibit kepada petani kentang dan juga memberikan 

wadah kepada masyarakat seperti UKM untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat dengan mengembangkan  gebrakan lain untuk hasil olahan kentang 

sebagai produk unggulan. 

2. Potensi Kecamatan Junrejo 

Kawasan Junrejo dengan luas wilayah 26,23 km2 dengan jumlah 

penduduk 58.000 jiwa. kawasan ini menonjolkan tempat pariwisata sebagai 

cerminan bahwa kota Batu merupakan daerah wisata yang dipusatkan pada 

kecamatan junrejo. Terdapat beberapa tempat wisata unggulan di derah ini yakni 

jawa timur park 3/ Dino park, Batu Night Spectaculer, Museum Satwa dan masih 

banyak lagiwisata yang menonjolkan edukasi alam di kawasan junrejo ini. 

Sedangkan untuk kawasan pertanian terdapat di desa Pendem sebagai Penghasil 

beras di kota Batu tetapi belum dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah. 
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3. Potensi Kecamatan Batu 

Kecamatan Batu memilikii sumberdaya lokal wilayah sumberjo yang 

dimana penghasil terbesar sayuran di Kota Batu. Di desa ini sudah banyak para 

pariwisata yang datang untuk memanen hasil sayuran sendiri seperti memetik 

“selada, daun seledri dan brokoli”. Selain digunakkan wisata petik sayur jika 

musim panen hasil produksi  2–5ton bisa di jual ke daerah sekitar Kota Batu. 

Pengiriman ke daerah seperti Kediri, Jombang, Kab. Malang dan juga daerah 

sekitar Kota Batu. Adapun pusat dari pemerintahan juga berada pada lokasi ini 

hingga hutan dan taman Kota seperti alun-alun juga terdapat pada kawasan ini. 

Secara administratif Kota Batu mencangkup seluruh wilayah daratan 

seluas 19.908,7 ha. Daerah Kota Batu kemudian ditetapkan dalam pembagian 

wilayah kota beserta  fungsi yang disebut “Bagian Wilayah Kota” (BWK). 

a. Bagian Wilayah Kota I 

Pusat pelayanan pada wilayah 1 terdapat di Desa Pesanggrahan yang 

dimansemua kegiatan pemerintahan hingga kantor terpadu juga termasuk 

dalam wilayah ini. Selain itu juga terdapat kawasan pendidikan,kesehatan 

hingga perdagangan juga terdapat di wilyah 1 ini. 

b. Bagian Wilayah Kota II 

Daerah Junrejo merupakan pusat pelayanan yang berada di Kecamatan 

Junrejo. Daerah ini dilengkapi juga dengan pelayanan masyarakat, seperti 

halnya daerah 1 disini juga terdapat  daerah untuk pendidikan serta kantor 

DPRD hingga Polres Kota. 
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c. Bagian Wilayah Kota III 

Wilayah ke 3 di kecamatan Bumiaji semua berpusat pada Desa Punten. 

kawasan ini sama seperti kawasan yang lain terdapat kantor pemerintahan 

dan juga pendidikan akan tetapi wilayah ini lebih menonjolkan 

pertaniannya yang berbeda dengan daearah lainnya. 

 Informasi tentang kependudukan sangatlah penting dan diperlukan dalam 

pembangunan dan oerencanaan suatu daerah yang bertujuan sebagai target 

pencapaian hingga evaluasi oeh pemerintah, berikut merupakan jumlah penduduk 

yang ada di Kota Batu : 

Tabel.3.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan di Kecamatan  Kota 

Batu 2010,2015 dan 2016 

Kecamatan Jumlah penduduk (ribu)  Laju pertumbuhan / Tahun 

% 

2010 2015 2016 2010-2015 2015-2016 

Batu 81.178 93.227 94.132 5.73 0.97 

Junrejo 46.382 49.505 50.079 6.73 1.16 

Bumiaji 55.624 57.753 58.108 3.83 0.61 

Kota Batu 190.184 200.484 202.319 5.42 0.91 

     

Sumber : BPS Kota Batu 2018 

terdapat kenaikan jumlah pertumbuhan pada tahun 2016 yakni 202.319 

jiwa. Dengan luas wilayah19,908 km2, dengan kepadatan penduduk sebesar  

1.080 jiwa. Kenaikan penduduk di Kota Batu dari tahhun-ketahunmengalami 

kenaikan, hal tersebut merupakan efek dari daerah berkembang atau otonom 

yang sedang melaksanakan peningkatan kegiatan perekonomian.32 

 

                                                             
32 BPS Kota Batu. Http://batukota.bps.go.id (online). Diakses 9 mei 2018, Pukul 18.23 WIB 

http://batukota.bps.go.id/
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2. Pemetaan Kerawanan Pangan 

wilayah Kota Batu/ Shinning Batu merupakan kota administrasi 

dari.total wilayah yang ada di Jawa Timur. Topografis Kota Batu sendiri 

tersusun dari perbukitan dengan komposisi “4 macam tanah, yakni tanah 

andosol (lahan tanah paling subur), jenis tanah kombisol (lahan tanah yang 

cukup subur), jenis tanah alluvial ( jenis tanah yang kurang subur dan 

mengandung kapur) dan jenis tanah latosol”. 

Kota Batu dikelilingi beberapa gunung yakni sebagai berikut “Gunung 

Panderman ( 2.010 mdpl)”, “Gunung Welirang (3.156 mdpl)”, dan “Gunung 

Arjuno ( 3.339 mdpl)”. Kondisi perairan  dikota Batu dengan sumber utama yaitu 

sungai Brantas yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga pemerintah 

sebagai perairan untuk mengairi kawasan pertanian.33 Diatas ketinggian laut kota 

Batu memiliki pemandangan yang disuguhkan kepada mata yang memamndang 

sangatlah indah. Daerah1Kota Batu dibedakan menjadi enam elemene dengan 

masing-masing luas yang berbeda-beda yaitu dengan luas wilayah 6.493,64 

hektare dengan kemiringan tanah yang berbeda-beda.34 

Kondisi topografi seperti halnya Gunung-gunung di sekitar Kota Batu 

merupakan “gunung panderman 2010 Mdpl”, “Gunung Welirang 3156 Mdpl”, 

“Gunung Arjuna 3339 Mdpl”. terdapat dua karakteristik yang ada di kawasan 

Kota Batu ini karakteristik yang pertama terdapat daerah yang relative tinggi yang 

biasanya bias melihat kota batu dengan panorama yang sangat ini dan yang kedua 

yakni kawasan daerah rendah yang terdapat di pusat kota. 

                                                             
33 Ibid. Hlm. 5 
34 batukota.bps.go.id  
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Dilihat dari keadaan geografinya, Kota Wisata Batu terdapat 4 macam 

tanah. Pertama jenis “tanah Andosol, berupa lahan tanah yang paling subur 

meliputi kecamatan Batu seluas 1.831,04 ha,.kecamatan Junrejo seluas 1.526,19 

ha dan kecamatan Bumiaji seluas 1.831,04 ha”. Kedua “tanah Kambisol berupa 

jenis tanah yang cukup subur meliputi Kecamatan Batu seluas 889,31 ha, 

kecamatan Junrejo 741,25 ha dan Kecamatan Bumiaji .1395,81 ha”. Ketiga tanah 

“Alluvial berupa tanah yang kurang subur dan mengandung kapur meliputi 

kecamatan Batu seluas 239,86 ha, kecamatan Junrejo 199,93 ha dan kecamatan 

Bumiaji 376,48 ha. Untuk jenis tanah yang terakhir yakni latosol yang meliputi 

Kecamatan Junrejo dengan luas 217,00 ha, Kecamatan Bumiaji dengan luas 

408,61 ha, serta kecamatan Batu dengan luas 260,34 ha”. Tanah ini terdiri atas 

tanah mekanis dimana banyak terkandung mineral dengan berasal dari letusan 

gunung berapi,  untuk sifat dari tanah ini memiliki tingkatan kesuburan yang 

begitu tinggi.35 

Sedangkan untuk perairan ketersediaan air dapat dihitung dari ketersediaan 

air sungai berdasarkan curah air hujan. Adanya Sumber air yang ada di Kota Batu 

keseluruhan.berujung pada volume sungai berantas. Adanya ketersediaan sumber 

mata air yang cukup berpotensi baik untuk di konsumsi oleh warga Kota Batu 

sendiri maupun daerah sekitarnya 

                                                             
35http://ngalam.id/read/1158/geografi-kota-batu/. Diakses 3 Mei 2018, pukul 16.29 WIB 

http://ngalam.id/read/1158/geografi-kota-batu/
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Gambar 3.1 Peta Kerawanan Kota Batu 

Sumber: Diolah Peneliti, 2018 

Kota Batu Secara administrasi  memiliki 3 kecamatan, dengan masing-

masing kecamatan memiliki jumlah 238 RT/RW 5 kelurahan dan juga 19 desa.  

Tabel 3.2 Luas Wilayah Kecamatan Kota Batu 

No. Kecamatan Luas Wilayah 

1. Bumiaji 127,98 km2 

2. Batu 45,46 km2 

3. Junrejo 25,65 km2 

 Sumber : BPS Kota Batu 2015 

Terdapat 24 desa/kelurahan dengan masing-masing masuk dalam kategori 

ketahanan pangan, terdapat enam kategori, pertama kategori tahan pangan ada 
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dalam desa yaitu “desa Giripurno, Pandanrejo, Gunungsari, Junrejo, Mojorejo, 

Tlekung, Pendem, Dadaprejo, Torongrejo, dan Oro-oro ombo”. Selain itu juga 

perlu diperhatikan bahwa persentase kedua terbesar adalah desa yang 

masukgolongan sangat rawan pangan yakni “berjumlah 9 desa atau 37,50 persen 

ialah “desa sumber brantas,  Punten,  Sumbergondo,  Tulungrejo, Sidomulyo, 

Sisir, sumberejo, dan Temas). Sisanya yakni masuk dalam golongan tahan  2 desa 

sebagai berikut “desa Bulukerto dan Bumiaji”, cukup tahan 2 desa yaitu  “Beji 

dan Pesanggrahan”, selanjutnya Golongan agak rawan 1 desa yaitu desa 

Songgokerto hal tersebut sudah mencangkup keseluruhan desa/kelurahan di Kota 

Batu. 

C. Profil Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu  

Ketahanan Pangan Kota Batu telah banyak mengalami perubahan atau 

pergantian nama/ikut bergabung dengan Dinas lainnya. Terdapat di awal Tahun 

2003 terbentuknya Kantor ketahanan pangan merupakan bagian dari Dinas 

Pertanian Kota Batu, terdapat dalam  “Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003” 

yakni tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pertanian Kota 

Batu. Pada Tahun 2008 pada periode ini Kantor  ketahanan pangan menjadi 

anggota dari Sekretariat Daerah pada Sub Bagian Perekonomian Sekretariat 

Daerah Sehingga setelah 5 tahun bergabung dengan Dinas Pertanian, ketahanan 

pangan pindah ke bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.36 Setelah itu 

berdasarkan Peraturan Daerah No.5Tahun 2016 tentang pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa yang bertanggungjawab dalam 

                                                             
36 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008. 
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hal ketahanan pangan di Kota Batu adalah Dinas Ketahanan Pangan yang 

tugasnya telah disampaikan diatas. 

1. Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu 

Visi dan Misi Kota Batu yakni “Kota Batu Sentra Pertanian Organik 

Berbasis Kepariwisataan Internasional ditunjang oleh Pendidikan yang 

tepatguna dan berdaya saing ditopang oleh sumberdaya (alam, manusia 

dan budaya lokal) yang tangguh diselenggarakan oleh pemerintahan yang 

baik , kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa”, serta mengangkat permasalahan atau konflik 

Pangan di Kota Batu, Maka Visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu 

adalah “Terwujudnya Stabilitas Ketahanan Pangan Berbasis Sumber 

Daya Wilayah Menuju Masyarakat Sejahtera”.  

 Misi Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu yang merupakan rumusan  umum 

mengenai rencana yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi  yakni: 

1. Peningkatan pengembangan pangan melewati ketersediaan cadangan 

pangan pada masyarakat. 

2. Peningkatan penganekaragaman pangan untuk mengantisipasi  

kerawanan pangan. 

2. Tugas dan Fungsi Tiap Bidang 

Sesuai penjelasan diatas dasar pembentukan Dinas Ketahanan Pangan 

Pemerintah Kota Batu yakni Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 13 

Tahun 2009 tentang perubahan atas Perda Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 

mengenai susunan organisasi dan tata kerja inspektorat,  Badan1Perencanaan 
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Daerah dengan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu pasal 19 A ayat 1, susunan 

organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu yakni: 

1. Kepala  Dinas 

Sebagai seorang pimpinan Dinas yang bertanggungjawab penuh dalam 

megelolan Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas memiliki tugas dalam 

hal merencanakan,  merumuskan kebijakan, membina administrasi dan 

teknis, mengkoordinasikan,.mengendalikan serta mengevaluasi 

penyelenggaraan bidang ketahanan pangan. Tugas tersebut telah termaktub 

dalam pasal 2. 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

Bagian ini memiliki peran melakukan penyusunan serta pelaporan 

terhadap program serta ketatausahaan, ketatalaksanaan, kegiatan, urusan 

rumah tangga, ketahanan pangan, kehumasan, perlengkapan dan 

keuangan. Pada saat pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksudkan 

dalam Sub Bagian di Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan. 

3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 

Bidang ketersediaan serta kerawanan pangan memiliki kewenangan dalam 

penyusunan planning, mengendalikan, membimbing serta melakukan 

evaluasi  terhadap kondisi akan ketersediaan serta kerawanan terhadap 

pangan. Ketika melakasankan tugas yang sebagaimana telah dimaksud di 

dalam pasal ke  4 ayat ke 1. 

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan 
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Sesuai dengan penjelasan dalam pasal 6 (1) Bidang ini bertugas dalam 

menyusun rencana, mengolah data informasi serta memfasilitasi 

pengembangankonsumsi dan keamanan pangan.  

5. Bidang Distribusi Pangan 

Bidang ini sesuaipenjelasan dalam pasal 5 ayat 1 bertugas dalam  

menyusunrencana, mengolahdata informasi dan fasilitas pengembangan 

akses distribusi pangan danmengendalikan hargapangan.. 

Dinas Ketahanan Pangan bertugas dalam melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah secara lebih spesifik di Bidang Ketahanan pangan. 

Dalam menjalankan tugas, Dinas Ketahanan Pangan memiliki fungsi yakni; 

memutuskan kebijakan teknis di bidang pangan, serta memberikan dukungan atas 

penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan daerah. 

Selanjutnya Dinas Ketahanan pangan juga bertugas dalam memberikan 

pembinaan dan pelaksanaan tugas ketahanan pangan dan yang terakhir yakni 

melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh Walikota Batu sesuai dengan tugas 

dan fungsi Dinas. 
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3. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu 
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D. Program Food Security Melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari 

Dinas terkait/Ketahanan pangan di Kota Batu mempunyai progress akan 

Kawasan Rumah Pangan Lestari  (KRPL) dimana diupayakan untuk bisa 

menanggulangi mengenai kerawanan pangan yang terjadi di Kota Batu. Dalam 

Progres ini sendiri terdapat atas beberapa bentuk terhadap pelayanan serta 

kegiatan yang bersifat teknis dalam pemanfaatan terhadap pekarangan di rumah. 

Selain hal itu program ini juga didukung oleh sarana yang mendukung operasional 

sama halnya Kelompok tani yang dimana berada pada setiap desa yang dimana 

sebagaimana bertanggung jawab terhadap anggota dalam kelompok tani pada desa 

tersebut. 

a. Macam kegiatan P2KP terdiri dari : 

1. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep KRPL 

Pengoptimalan untuk pemanfaatan/penggunaan terhadap pekarangan yang 

dilakukan melalui berbagai upaya pemberdayaan untuk perempuan guna 

mengoptimalkan berbagai manfaat dan pekarangan yakni sebagaimana sumber 

dari pangan keluarga. Upaya tersebut dilaksanakan melalui membudidayakan 

berbagai jenis tanaman yang cocok dengan kebutuhan terhadap pangan keluarga 

sama halnya aneka umbi, aneka sayuran, aneka buah, dan aneka budidaya berupa 

ternak. Kegiatan dalam pengoptimalisasian pemanfaatan dalam pekarangan ini 

melalui konsep KRPL melalui pendampingan yang dilakukan oleh para penyuluh 

pendamping atau P2KP desa serta pendamping P2KP pada kota/kabupaten, dan 

juga dikoordinasikan yang bersama dengan para aparat dari kota/kabupaten. 

Selain dari pemanfaatan terhadap pekarangan yang juga akan diarahkan guna 



51 
 

pemberdayaan terhadap kemampuan suatu kelompok wanita dalam 

membudayakan suatu pada pola konsumsi terhadap pangan yang beragam, bergizi 

yang seimbang, serta aman  (B2SA),  termauk dalam kegiatan usaha dalam 

pemanfaatan terhadap konsumsi pangan rumah tangga guna melakukan 

penyediaan pangan yang nantinya lebih beragam. 

Upaya pemerintah Kota Batu dalam mengelola cadangan panganya 

dilakukan untuk meningkatkan persediaan pangan di Kota Batu. Tujuanya agar 

pasokan pangan aman dan stabil baik dalam masa normal maupun keadaan 

darurat atau pasca bencana. Disamping itu upaya ini untuk memastikan petani 

terlindungi dari gejolak harga baik pada saat panen maupun pasca panen. ini juga 

diperlukan dalam meningkatkan akses pangan kelompok warga rawan pangan 

transien khususnya pada daerah tersolir dan dalam kondisi darurat bencana 

maupun warga rawan pangan kronis karena kemiskinan tersebut yang berada di 

daerah. 

2. Sosialisasi dan Promosi Percepatan Penganekaragaman Ketahanan 

Pangan  (P2KP) 

Pelaksanaan sosialisasi dan promosi P2KP ditujukan untuk mengajak 

masyarakat membudayakan mengkonsumsi pola makanan yang sehat dengan 

merubah sikap dan perilaku konsumsi masyarakat. Serta mengajak masyarakat 

untuk memanfaatkan sumberdaya local demi terpenuhinya gizi pangan keluarga 

melalui “corporate social responsibility  (CSR)”,  serta peran kelembagaan non 

formal juga sangat penting dalam menyukseskan program ini. 
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3. Program Desa Mandiri Pangan 

Program ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memiliki 

kemapuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan 

subsistem  ketersediaan pangan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi 

dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Program ini 

juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga yang dimana bisa 

mengurangi kerawanan pangan dan gizi masyarakat melalui pendayagunaan 

sumberdaya, kelembagaan dan budaya local di masing-masing desa. 

terwujudnya suatu ketahanan pangan dan gizi tingkat desa biasanya 

ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi di masing-

masing desa, karena sudah terpenuhinya ketahanan pangan melalui pemanfaatan 

sumber daya local di daearah. Program ini biasanya memiliki lokasi khusus 

daerah rawan pangan yang merupakan titik-titik potensi penyebab rendahnya 

kualitas sumber daya manusia yang dimana merupakan factor utama terjadinya 

kerawanan pangan. 

Maka dari itu pemerintah menggerakan program ini supaya masyarakat 

bisa menghindari potensi kerawanan pangan dengan program mandiri pangan 

yang bertujuan untuk mengurangi rawan pangan. masyarakat diajak untuk 

memanfaatkan pekarangan rumah dengan ditanami tanaman local yang ada di 

daerah tersebut, sehingga masyrakat tidak lagi menjadi masyarakat konsumtif 

tetapi sudah bisa menghasilkan atau mencukupi pangan keluarga dari kebun 

sendiri. 

 


