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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

3.1 Gambaran Umum Kota Batu 

 
Gambar 3.1 Peta Administratif Kota Batu 

 

Sumber: Kota Batu Dalam Angka 2018 

 

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota 

Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian 

ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 

Oktober 2001
34

, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari 

                                                           
34

 Bagian Humas dan Protokol, “Profil Kota Batu” (online) http://www.batukota.go.id/profilkota-

batu (20 maret 2019) 
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Kabupaten Malang. Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di 

Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. 

Secara astronomi Kota Batu terletak diantara 122°17’ sampai dengan 

122°57’ Bujur Timur dan 7°44’ sampai dengan 8°26’ Lintang Selatan. Dengan 

luas wilayah sekitar 199,09 Km², Kota Batu  terbagi ke dalam 3 kecamatan yaitu 

Kecamatan BumiAji, Kecamatan Batu, dan Kecamatan. Kota Batu terletak pada 

ketinggian rata-rata 862 m di atas permukaan laut. Dilihat dari ketinggian 

wilayahnya, sebagian besar daerah di Kota Batu terletak di daerah 

perbukitan/lereng. Dengan batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan 

2. Sebelah  Timur: Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang 

3. Sebelah  Selatan:  Kecamatan dau Kabupaten Malang 

4. Sebelah  Barat : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang 

Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Batu 

Kecamatan Luas (km) Presentase (%) 

Batu 45,46 22,83 

Junrejo 25,65 12,88 

Bumiaji 127,98 64,28 

Kota Batu 199,09 100 

Sumber: Kota Batu dalam Angka 2018 

Dari tabel diatas menunjukkan sebaran luas wialayah per kecamatan yang 

ada di Kota Batu. Bumiaji merupakan kecamatan dengan wialayah terluas 

dibandingkan dengan 2 kecamatan lainnya. 

Kondisi iklim Kota Batu selama tahun 2017 tercatat rata-rata suhu udara 

berkisar  23◦C. Suhu terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus dengan kisaran 

19◦C. Rata-rata Kelembaban udara berkisar 66%-83%, dengan kelembaban 

maksimum 98% dan minimum mencapai 19%. Seperti  umumnya  daerah lain di 
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Indonesia, Kota Batu mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan 

musim kemarau
35

.  

Dengan rata-rata suhu berkisar dibawah 25”C, Kota Batu sejatinya 

merupakan kota terbesar penyumbang subsektor hasil pertanian. Akan tetapi 

perkembangan pola hidup dan konsumsi menjadikan lahan pertanian dari tahun 

ketahun semakian mengalami penyusutan, seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2 Perkembangan Lahan Pertanian di Kota Batu 

Jenis Lahan Pertanian Tahun 

2015 2016 2017 

Sawah teririgasi (ha) 2480 2399,74 2441,69 

Ladang/tegalan/pertania

n tanah kering (Ha) 

14386.93 14396,93 14732.72 

Total 16,866.93 16796,67 15761,17 

Sumber : Rekapitulasi Luas Lahan Menurut Jenis Lahan, Dinas Pertanian 

dan Kehutanan Kota Batu, 2018, Diolah 

 

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari tahun ketahun lahan pertanian di 

Kota Batu mengalami penurunan akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi 

lahan non pertanian atau lahan terbangun (untuk pembangunan kawasan wisata, 

perkantoran, perumahan maupun kawasan bisnis). 

 

3.2 Kondisi Demografis 

Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi 

pembangunan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek 

pembangunan. Data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu  melalui 

Sensus Penduduk, Registrasi Penduduk, dan Survei-survei Kependudukan.  

Berikut akan ditampilkan komposisi penduduk Kota Batu menurut 

kecamatan serta laju pertumbuhan penduduk per tahun. 
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Tabel.3.3 Jumlah Penduduk Kota Batu beserta laju pertumbuan 

Kecamatan Jumlah penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk 

2010 2016 2017 2010-2017 2016-2017 

Batu 88.178 94.132 94.966 6,75 0,89 

Junrejo 46.382 50.079 50.617 7,97 1,07 

Bumiaji 55.624 58.108 58.414 4,47 0,53 

Kota Batu 190.184 202.319 203.997 6,38 0,83 

Sumber: Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035/ Kota Batu dalam Angka 2018 

Menurut hasil Proyeksi Penduduk Sensus Penduduk 2010-2035 Jumlah 

penduduk Kota Batu tahun 2017 sebanyak 202.319 jiwa rata-rata laju 

pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,83 %.  

Dilihat dari sebarannya diantara 3 kecamatan yang ada di Kota  Batu, 

Kecamatan Batu memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar  94.966 jiwa, diikuti 

oleh kecamatan Bumiaji dan Junrejo 

 

3.3 Kondisi Sosial 

Kota  Batu adalah salah satu kota tujuan untuk berwisata, branding 

Nasional untuk Kota Batu adalah “Kota wisata Batu”, dengan banayaknya potensi 

wisata yang tersebar di haampir wilayah Kota Batu selain memberikan dampak 

ekonomi juga memberikan dampak terhadap kondisi pendidikan masyarakat Kota 

Batu. 

Data dari Dinas Pendidikan Kota Batu, dari sisi kelengkapan fasilitas 

pendidikan yang dapat diakses oleh penduduk di Kota Batu secara umum sudah 

cukup baik, di setiap kecamatan sudah tersedia fasilitas sekolah dasar sampai 

dengan SLTA. Dari sisi jumlah pengajar pun, jumlahnya sudah cukup terlihat dari 

rasio guru-murid pada masing-masing jenjang pendidikan.  
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Kalau dilihat partisipasi sekolah berdasarkan Susenas tahun 2017 

penduduk usia 7-24 tahun di Kota Batu sebesar 77 persen sedang bersekolah. Bila 

dilihat menurut kelompok usia sekolah yaitu 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun 

dan 19-24 tahun masing-masing sebesar 100 persen, 99 persen, 83 persen dan 40 

persen sedang bersekolah
36

. Selain partisipasi sekolah, Survei Sosial Ekonomi 

Nasional juga menunjukkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk di 

Kota Batu. Pada tahun 2017, penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Batu 

sebagian besar jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan yaitu SMP ke bawah 

(61,89 persen). Hanya 1,56 persen memiliki ijazah Diploma (D1/D2/D3), dan 

6,53 persen lulusan sarjana (D4/S1), sementara hanya 0,84 persen memiliki ijazah 

pasca sarjana. 

Tersebarnya sekolah baik SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, maupun SMK 

diharapkan mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia yang ada di Kota 

Batu sehingga kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Salah satu 

indikator penting dalam indeks pembangunan manusia adalah berkurangnya 

kesenjangan sosial dalam sebuah interaksi masyarakat. Kesenjangan sosial 

tersebut bisa disebakan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat 

kemiskinan yang ada di suatu daerah. Secara umum kemiskinan yang ada di Kota 

Malang mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti pada tabel berikut. 

  

                                                           
36

 Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035/ Kota Batu dalam Angka 2018, hal 42 



 

51 

Tabel 3.4 Garis Kemiskinan dan penduduk Miskin Di Kota Batu 2012-2017 

Tahun Garis Kemiskinan (Rupiah) Penduduk Miskin 

Jumlah (Jiwa) Persentase 

2012 306 780 8.700 4.47 

2013 336 844 9.400 4.77 

2014 355 317 9.100 4.59 

2015 380 393 9.430 4.71 

2016 398 401 9.050 4.48 

2017 424 354 8.770 4.31 

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional/ Kota Batu dalam Angka 2018 

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang pasti selalu ada baik 

level pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Kemiskinan menjadi 

tanggung jawab semua pihak agar tercapainya indeks pembangunan manusia yang 

lebih baik.  Jumlah penduduk miskin di Kota Batu pada tahun 2017 adalah 8.770 

orang. Jumlah ini menurun bila dibandingkan tahun 2016. Penurunan ini tentu 

saja sebagai hasil dari kerja Pemerintah Kota Batu yang menyusun berbagai 

program dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Batu. 

Penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Kota Batu salah satunya disebabkan 

terselenggaranya sistem pertanian organik. Keuntungan dari sistem pertanian organik 

selain meningkatkan kesuburan tanah dan produksi tanaman maupun ternak yaitu 

mampu mendukung keseimbangan ekosistem. Dari segi ekonomi dapat mengurangi 

biaya penggunaan bahan-bahan kimia seperti pupuk dan pestisida. Produk organik 

seperti buah, sayuran, dan beras juga memiliki harga yang lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan produk pertanian intensif atau kimia. 

Penggunaan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia telah mampu 

meningkatkan hasil produksi dalam jangka waktu yang singkat. Terkadang hasil 

yang diperoleh menjadi maksimal dan pemberantasan hama secara terpadu dapat 

mengurangi dampak serangan hama yang semakin meningkat akibat penggunaan 

pestisida kimia sebelumnya. 
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Ada dua dampak negatif yang berkaitan langsung dengan ekonomi petani. 

Pertama, pertanian kimia telah merosotkan nilai ekonomi petani. Penggunaan 

bahan kimia semakin lama akan semakin banyak karena daya resistensi hama 

pengganggu semakin kuat alias kebal. Belum lagi biaya perawatan lahan karena 

berkurangnya bahan organik yang jelas dibutuhkan tanaman, perbaikan karena 

erosi, pemadatan tanah, dan kesehatan petani yang rawan karena berinteraksi 

dengan bahan kimia setiap hari.   

Semua ini tentu meningkatkan biaya produksi dan pengeluaran petani 

sehingga akan berdampak pada kesejahteraan petani. Adanya tingkat 

kesejahteraan yang rendah menimbulkan anggapan bahwa pertanian kurang 

menguntungkan, membutuhkan tenaga yang cukup besar, namun hasil yang 

diperoleh tidak sebanding dengan kerja yang dilakukan.  

Program lainnya yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam mengatasi 

masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada penduduk 

miskin. Salah satunya berupa bantuan pembagian beras (raskin). Berdasarkan data 

dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, terdapat 19,09 

persen rumah tangga di Kota Batu yang membeli bantuan beras raskin selama 3 

bulan terakhir dengan rata-rata harga Rp. 1.961,00 per kilogram. 

Pemberian bantuan kepada rakyat miskin merupakan salah satu bentuk 

usaha pemerintah kota Batu untuk menaikkan Indeks pembangunan manusia 

masyarakat Kota Batu. Pada tingkat regional, daya saing IPM Kota Batu masih 

rendah jika dibandingkan dengan rataan IPM dari Kota lain yang ada Di Provinsi 

Jawa Timur, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 3.5 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia menurut Kota  Di Jawa 

Timur 2014-2017 

No Kota Indeks Pembangunan Manusia 

1 Kediri 77,13 

2 Blitar 77,10 

3 Malang 80,65 

4 Probolinggo 72,09 

5 Pasuruan 74,39 

6 Mojokerto 76,77 

7 Madiun 80,13 

8 Surabaya 81,07 

9 Batu 74,26 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 

Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan metode pengukuran 

perbandingan dari harapan hidup, tingkat pendidikan, serta standar hidup untuk semua 

Negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah 

Negara adalah Negara maju, Negara berkembang atau Negara terbelakang dan juga 

untuk mengukur pengaruh dari sebuah kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.  

Secara singkat, IPM bisa diukur dari tingkat pendidikan sebuah 

wilayah/Negara, indeks harapan hidup, serta indeks PDB di sebuah 

wilayah/Negara. Sebuah Negara dikategorikan Negara maju jika IPM rata-rata 

penduduknya diatas 80%. 

Rendahnya IPM masyarakat Kota Batu dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, 

pendidikan dan kondisi daya beli. Ketiga kondisi ini harus benar-benar diperhatikan 

sehingga angka indeks pembangunan manusia bisa menjadi lebih baik. 

 

3.4 Kondisi Pertanian 

Salah satu pilar utama penopang Ekonomi Kota Batu adalah 

sektor/kategori pertanian. Produk unggulan Kota Batu berupa produk tanaman 

holtikultura terutama Apel yang mencapai 558.919 Ton pada tahun 2017, 
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produksi lainnya semacam padi sawah dan getah pinus juga menjadi pendongkrak 

roda perekonomian masyarakat kota Batu.  

Capaian yang besar di sektor pertanian yang ada di Kota Batu tidak lepas 

dari kondisi lahan sawah, kebun dan ladang yang subur dan didukung dengan 

kondisi cuaca yang tepat untuk pengembangan produk hasil pertanian. 

Penggunaan lahan sawah di Kota Batu dibagi kedalam dua jenis seperti pada tabel 

dibawah ini:  

Tabel 3.6 Luas penggunaan Lahan Sawah menurut kecamatan Di Kota Batu (Ha) 

Tahun 2017 

Kecamatan Ditanami Padi Tidak Ditanami Padi Jumlah 

1X 2X 3X Tanaman Lainnya Tidak ditanami 

Batu 34 0 0 682 0 716,00 

Junrejo 204 153 0 685 0 1042,00 

Bumiaji 12 0 0 671 0 683,46 

Kota Batu 250 153 0 2038,46 0 2441,46 

Sumber: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 

Tabel diatas menunnjukkan bahwa Kota Batu mempunyai total lahan 

sawah sebesar 2441,46 ha dengan penggunaan didominasi oleh tanaman lainnya 

(holtikultura) dibandingkan dengan tanaman padi. 

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, terdapat 

22 jenis sayuran yang dihasilkan/ditanam di wilayah Kota Batu pada Tahun 2017. 

Selain jenis tanaman sayuran, Kota Batu juga potensi dalam hal produksi buah-

buahan yaitu terdapat beberapa jenis tanaman buah-buahan yang dihasilkan 

selama tahun 2017. Tanaman buah-buahan Apel dan Jeruk Siam/Keprok 

merupakan jenis tanaman buah-buahan terbesar yang ditanam dan dihasilkan pada 

setiap Triwulan selama tahun 2017. 

Selain padi dan holtikultura, Kota Batu juga banyak memproduksi jagung, 

palawija, serta berbagai jenis bunga dan tanaman hias yang bisa dibudi dayakan. 
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Akan tetapi banyaknya jenis produk pertanian yang bisa dihasilkan di Kota Batu 

tidak diikuti dengan realisasi penggunaan lahan di Kota Batu untuk sektor ini. 

seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.7 Realisasi penggunaan Lahan pertanian dan perkebunan Kota Batu 2014-2017 

NO Arahan penggunaan lahan 2014 2015 2016 2017 

1 Pertanian Lahan Basah 2350 2350 2350 2215 

2 Pertanian Lahan kering/tegalan 5725 5725 5710 5680 

3 Kawasan Perkebunan 3295 3295 3295 3205 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Batu 

Tabel diatas menunjukan realisasi penggunaan lahan pertanian dan 

perkebunan pada periode 2014 sampai 2017, terjadi penurunan dari tahun ke 

tahun untuk keda sektor tersebut. adapun penyebab yang terjadi adalah 

bertambahnya kawasan industri dan kawasan pemukiman yang secara langsung 

menggerus keberadaan lahan pertanian maupun lahan perkebunan. 

Kawasan Industri yang pada tahun 2016 sebesar 78 Ha, pada tahun 2017 

mengalami peningkatan menjadi 91 Ha, sedangkan untuk kawasan permukiman, 

pada tahun 2016 sebesar 1649 Ha menjadi 1907 Ha pada tahun 2017. Penggunaan 

lahan untuk industri dan permukiman harus menjadi perhatian serius bagi 

pemerintah Kota Batu agar produksi di sektor pertanian dan perkebunan bisa 

mengalami peningkatan. 

 

3.5 Profil Dinas Pertanian Kota Batu 

Dinas pertanian Kota Batu merupakan salah satu OPD yang ada di Kota 

Batu. Visi dari Dinas Pertanian tidak lepas dari salah satu visi kota Batu yaitu 

menjadikan “Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional”. 

Untuk itu maka Dinas Pertanian menetapkan visi dan misi guna mendukung visi 
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dari Pemerintah Kota Batu, yaitu “Sistem Pertanian Organik Berkelanjutan 

Didukung Hutan yang Lestari”. Sedangkan Misi dari Dinas Pertanian Kota Batu 

adalah sebagai berikut :  

1. Mengembangkan pertanian organik dan perdagangan hasil pertanian 

organik. 

2. Meningkatkan SDM Pertanian Kota Batu. 

3. Meningkatkan agribisnis dan agroindustri berbasis pertanian domestik 

pedesaan.  

4. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.  

5. Meningkatkan promosi dan daya saing produk pertanian lokal. 

6. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan/ 

perbenihan, pakan, budidaya, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat 

veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan 

pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak dan 

pembudidaya ikan.  

7. Mempertahankan eksistensi dan fungsi kawasan hutan  

8. Meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan (RHL), Pengusahaan Hutan (PH), serta Perlindungan Hutan 

dan Konservasi Alam (PHKA).  

Adapun struktur organisasi dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Dinas Pertanian memilik tugas dan fungsi melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan 

Peraturan Walikota Batu Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas dan 

Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu. Secara umum tugas dan fungsi 

tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; 

2. Penyelenggaraan urusan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan serta 

pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas;  

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan dan 

kehutanan 



 

58 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsi. 

Struktur organisasi dinas pertanian dan kehutanan Kota Batu dibagi 

sebagai berikut: Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, merumuskan 

kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, 

dan mengevaluasi di bidang pertanian dan kehutanan. Sekretariat mempunyai 

tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas, menyusun laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, melaksanakan 

pembinaan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas.  

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas 

melaksanakan program dan kegiatan bidang pengembangan tanaman pangan, 

pengembangan holtikultura dan bimbingan usaha serta pengelolaan hasil. Bidang 

Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di 

bidang peternakan dan perikanan. Bidang sarana prasarana pengolahan dan 

pemasaran hasil pertanian bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan, dan mengendalikan serta mengevaluasi program dan kegiatan di 

Bidang Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Bidang 

Kehutanan dan Perkebunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan bertugas 

merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan serta 

mengevaluasi program dan kegiatan di bidang perencanaan dan penatagunaan 

hutan dan perkebunan. 


