
 

34 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

Penelitian mengenai ekologi politik alih fungsi lahan pertanian menjadi 

objek wisata di kota batu. Maka dari itu, pada bab ini peneliti akan menjelaskan 

gambaran umum wilayah Kota Batu serta penjabaran tentang instansi-instansi 

terkait seperti, Barenlitbang, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu di Kota Batu. 

Pada sub bab pertama peneliti menjabarkan mengenai kondisi geografis, 

demografis, kependudukan, lahan pertanian, pariwisata dan kebudayaan di Kota 

Batu. Selanjutnya, peneliti menjelaskan tentang profil, visi dan misi dari dinas 

terkait. 

3.1 Deskripsi wilayah Kota Batu 

Salah satu kota yang berdiri dengan tanda adanya kebijakan otonomi 

daerah di Indonesia yakni Kota Batu yang identik dengan penghasil apel. Saat itu, 

berdirinya Kota Batu jatuh pada tanggal 17 Oktober 2001 yang menandakan sah 

menjadi kota otonom dan terlepas dari Kabupaten Malang. Hal ini dikarenakan, 

sebelum sah menjadi kota otonom, Kota Batu menjadi kota administratif 

Kabupaten Malang. Sebutan ‘kota wisata’ sudah melekat pada Kota Batu, karena 

memiliki beragam potensi dan daya tarik wisata tersendiri. Konon pada zaman 

kolonial Belanda, Kota Batu dikenal dengan De Kleine Zwitserland atau ‘Swiss 

Kecil di Pulau Jawa’, sebutan ini berangkat dari keindahan alam yang dimilikinya. 

Disisi lain, yang menjadi satu kesatuan wilayah dari Malang Raya yakni ada 3 

koto seperti; 1) Kota Batu, 2) Kota Malang; dan 3) Kabupaten Malang. 
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3.1.1 Keadaan Geografis dan Topografis Wilayah Kota Batu 

Dari aspek geografis, luas wilayah yang dimiliki Kota Batu yakni seluas 

19.908,72 hektare atau sama dengan 199,09 km2.35 Terdapat tiga kecamatan di 

Kota Batu yang terdiri dari Kecamatan Junrejo dengan 6 desa dan 1 kelurahan 

dengan (Kelurahan Dadaprejo, Desa Tlekung, Desa Pendem, Desa Mojorejo, 

Desa Torongrejo, Desa Beji, dan Desa Junrejo), Kecamatan Batu dengan 4 desa 

dan 4 kelurahan (Desa Oro-Oro Ombo, Desa Sidomulyo, Desa Pesanggrahan, 

Desa Sumberejo, Kelurahan Ngaglik, Kelurahan Songgokerto, Kelurahan Sisir, 

dan Kelurahan Temas), Kecamatan Bumiaji dengan 9 desa (Desa Pandanrejo, 

Desa Bumiaji, Desa Gunungsari, Desa Punten, Desa Sumbergondo Desa 

Sumberbrantas, Desa Tulungrejo, Desa Giripurno, Desa Bulukerto). Selain itu, 

Kota Batu juga berbatasan dengan daerah lain dimana disisi timur, selatan dan 

barat berbatasan dengan Kabupaten Malang, dan disisi utara berbatasan dengan 

Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto. 

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kota Batu Berdasarkan Kecamatan 

Nomor Kecamatan 
Luas Wilayah 

(km2) 

(%) dari 

Wilayah Kota 

Batu 

1. Junrejo 25,65 km2 12,88% 

2. Batu 45,46 km2 22,83% 

3. Bumiaji 127,09 km2 64,28% 

          Sumber: RPJMD Kota Batu, 2017-2022 

Kota Batu memiliki luas wilayah 0,42% dari luas wilayah Jawa Timur, 

sehingga posisi Kota Batu menjadi dikepung oleh tiga gunung yaitu, Gunung 

Arjuno yang memiliki ketinggian (3.339 meter), Gunung Panderman dengan 

                                                           
35Dokumen Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu dalam Angka 2018 hlm. 8 
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tinggi (2.010 meter), serta Gunung Welirang dengan tinggi (3.165 meter). Selain 

itu, dari segi hidrologi Kota Batu banyak dialiri oleh sungai salah satunya yakni 

Sungai Brantas. Disisi lain, Kota Batu memiliki potensi air dan tanah yang 

melipah dan dikelilingi oleh perbukitan. Maka drai itu, Kota Batu cocok untuk 

digunakan sebagai pertanian. 

 

Gambar 3.1 Wilayah Adminisratif Kota Batu 

Sumber: RPJMD Kota Batu 2017-2022 

 

3.1.2 Kondisi Demografis Wilayah Kota Batu 

Pertumbuhan penduduk dapat dipahami sebagai perubahan populasi yang 

terjadi sewaktu-waktu. Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 total keseluruhan warga 

Kota Batu sejumlah 213.790 jiwa yang mana jumlah tersebut tersebar di tiga 

kecamatan Kota Batu. Angka tersebut dapat berubah setiap waktu mengingat ada 

beberapa aspek yang mempengaruhi seperti  aspek fertilitas (kelahiran) dan 

mortalitas (kematian). Selain dua aspek tersebut, perpindahan penduduk baik yang 
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masuk atau keluar kota juga dapat menjadi faktor pertumbuhan penduduk. Maka 

dari itu, berikut jumlah warga Kota Batu yang dibagi menjadi 2 kategori 

perempuan dan laki-laki: 

Tabel 3.2 Jumlah Warga Kota Batu Tahun 2018 

Uraian Satuan 
Kecamatan 

Junrejo Batu Bumiaji  

Laki-laki jiwa 26.928 49.261 31.465 

Perempuan jiwa 26.632 48.713 30.791 

Jumlah jiwa 53.56 97.974 62.256 

Jumlah 

penduduk Kota 

Batu 

jiwa 213.79 

    Sumber: Data Dispendukcapil 2019 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan 

penduduk paling besar terjadi pada Kecamatan Batu dibandingkan dengan dua 

kecamatan lainnya. Kecamatan Batu merupakan salah satu kecamatan yang 

mengalami kepadatan penduduk terbesar di Kota Batu hal ini dikarenakan 

Kecamatan Batu yang menjadi titik dari pusat perekonomian serta kegiatan 

pemerintah. 

3.1.3 Kondisi Pertanian di Wilayah Kota Batu 

Kota Batu diciptakan dengan dianugrahi beragam jenis tanah yang 

memiliki kadar kesuburan tidak sama. Sebagian besar, lahan yang dimiliki 

memiliki kandungan mineral cukup baik sehingga sifat tanah yang demikian 

memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Dengan ini, Kota Batu terkenal dengan 

penghasil sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Selain dari sektor 

pertanian, Kota Batu juga menghasilkan produk makanan atau minuman dari 

olahan susu segar baik susu sapi maupun kambing. 
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Tabel 3.3 Data Luas Kecamatan Berdasarkan Jenis Tanah (Ha) 

Kecamatan Andosol Kambisol Aluvial Latosol 

Junrejo 1.526,19 741,25 199,93 217,00 

Batu 1.831,04 889,31 239,86 260,34 

Bumiaji 2.873,89 1.395,81 376,48 408,61 

Kota Batu 6.231,12 3.026,37 816,27 885,95 

Sumber : Dokumen RKP Dinas Pertanian Kota Batu 2018 

Berdasarkan ketiga kecamatan di Kota Batu, Kecamatan Bumiaji 

merupakan kecamatan yang memiliki luas paling besar daripada luas dua 

kecamatan lainnya. Besar luas Kecamatan Bumiaji sebesar 64,28% dari luas yang 

dimiliki Kota Batu, dimana luas lahannya didominasi oleh lahan pertanian yang 

subur karena memiliki jenis tanah andosol dengan kesuburan tanah yang tinggi. 

Selain itu, Kecamatan Batu mengandung jenis tanah dengan tingkat kesuburan 

yang baik. Namun, wilayah Kecamatan Batu lebih diperuntukkan sebagai 

kawasan bisnis dan perkantoran. Selanjutnya di wilayah Kecamatan Junrejo, 13% 

wilayahnya juga didominasi oleh tanah yang subur sehingga lebih diarahkan 

menjadi kawasan pertanian seperti Kecamatan Bumiaji. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 3.1 Penggunaan Lahan untuk Pertanian di Kota Batu 

Sumber: Barenlitbang Kota Batu 
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Berdasarkan peta diatas telah digambarkan kawasan-kawasan pada sektor 

pertanian dengan bermacam komoditas seperti jeruk, apel, sayur-mayur, bunga 

dan tanaman pangan. Setiap warna yang digambarkan dalam peta tersebut 

memiliki perbedaan dalam peruntukkan komoditasnya. Warna coklat 

menunjukkan kawasan dengan komoditas apel, sedangkan merah muda digunakan 

untuk kawasan gabungan seperti apel dan jeruk. Selanjutnya, warna kuning 

merupakan kawasan yang ditanami bunga pada triwulan IV tahun 2018, warna 

hijau kawasan tanaman pangan seperti padi, jagung, dan palawija. Sedangkan 

untuk warna merah kecoklatan merupakan lahan yang ditanami sayur mayur. 

Dilihat dari peta diatas, untuk kawasan yang ditanami tanaman pangan berada 

pangan Kecamatan Junrejo. 

3.1.4 Kondisi Pariwisata 

Semula Kota Batu hanya memiliki satu kawasan pariwisata yaitu selecta. 

Melihat letak Kota Batu yang sangat strategis untuk dikembangkan menjadi kota 

wisata, maka tidak heran jika terjadi peningkatan kawasan pariwisata setiap 

tahunnya. Bentuk dari kawasan pariwisata yang ada di Kota Batu tidak hanya 

wisata alam, namun ada juga wisata buatan. Melihat potensi untuk pembangunan 

pariwisata yang sangat baik, maka pemerintah Kota Batu menggelontorkan 

kebijakan-kebijakan untuk mendukung pembangunan tersebut. 

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu dalam Angka 

2018, kunjungan wisata dengan angka tertinggi diduduki oleh selecta, yaitu 

sebesar 1.025.787 wisatawan.36 Selecta dan Agro Kusuma merupakan bentuk 

kawasan wisata alam yang mempertahankan keasliannya. Selain itu, wisata  

                                                           
36 Dokumen Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu dalam Angka 2018 hlm. 217 
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buatan juga banyak didirikan di kota apel ini, seperti Batu Night Spectaculare, 

Jawa Timur Park 1, Jawa Timur Park 2, Predator Fun Park, Dino Mall, dll.  

Dalam menunjang sektor kepariwisataan pemerintah Kota Batu 

menyediakan beberapa fasilitas seperti hotel dan vila. Pembangunan hotel juga 

mengalami peningkatan hampir setiap tahun. Pada tahun 2016 hotel yang telah 

berdiri sejumlah 550, dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 967 

hotel. Meningkatnya jumlah hotel juga mempengaruhi jumlah kamar. Pada tahun 

2016 jumlah kamar yang tersedia sebanyak 6.066 kamar dan 2017 sebanyak 8.535 

kamar.37 Melihat jumlah pembangunan hotel yang cukup tinggi menjadikan Kota 

Batu berada pada posisi daerah tingkat (tk) II dengan jumlah hotel berbintang 

cukup banyak. 

Dengan banyaknya pembangunan pariwisata dan sejumlah fasilitas yang 

disediakan pemerintah menyebabkan kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi 

non pertanian. Kawasan wisata Predator Fun Park dibangun diatas lahan 

pertanian seluas 2,7 hektare, Batu Night Square seluas 4,5 hektare, dan kawasan 

bisnis seperti Batu Town Square seluas 10.000 m2.  

3.1.5 Visi dan Misi Kota Batu 

Penjabaran visi dan misi Kota Batu telah termaktubkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hasil dari visi dan misi 

tersebut berasal dari wali kota dan wakil wali kota yang terpilih pada saat pemilu 

berlangsung. Pada visi yang ditetapkan telah dijabarkan poin-poin penting sesuai 

potensi, permasalahan serta kebutuhan Kota Batu. Selain itu, isi dari visi tersebut 

                                                           
37 Ibid. Hlm. 210 
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juga menjabarkan kriteria serta indeks sebagai tolak ukur keberhasilan program 

yang akan dijalankan. 

Dalam pembutan visi pembangunan harus memuat keselarasan antara 

RPJMD dengan RPJPD. Kedua nya harus saling terkait sebagai upaya menjaga 

keselarasan kapasitas pemda dalam mencapai arah pembangunan daerah. Melihat 

permasalahan dan kemampuan yang dimiliki Kota Batu, dengan ini pemerintah 

merumuskan visi yang dimilliki Kota Batu menjadi “Desa Berdaya Kota Berjaya 

Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agro Wisata Internasional yang 

Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera”. Visi tersebut didukung oleh beberapa 

poin diantaranya ditopang sdm, sda, dan budaya yang unggul, dan dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah yang baik serta memiliki kreatifitas dan inovasi yang 

tinggi berlandaskan pada Tuhan YME. 

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi maka dibutuhkan misi sebagai 

kesimpulan dari kegiatan-kegiatan yang akan diimplementasikan. Maka dari itu, 

misi harus selaras dengan pokok-pokok yang terkandung dalam visi serta perlu 

adanya riset untuk mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi misi tersebut. 

Dari berbagai aspek tersebut dapat diklasifikasikan perbedaannya menjadi aspek 

internal dan eksternal. Pada tahap selanjutnya, kesimpulan dari misi dapat 

dijadikan acuan serta kerangka perumusan tujuan, sasaran, dan kebijakan yang 

akan dicapai pemda. Oleh karena itu, berikut ini adalah misi Kota Batu sebagai  

pengejawantahan visi yang sudah disepakati; misi Pertama, memajukan kualitas 

kehidupan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan 

kearifan budaya lokal, artinya mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, 

rukun dan berbudaya berbasis pada kearifan lokal. 
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Kedua, meningkatkan pembangunan kualitas dan kesejahteraan sumber 

daya manusia, artinya menciptakan sumber manusia dengan kapasitas yang 

mampu bersaing sebagai penilaian keberhasilan pembangunan kota. Penguatan 

sumber daya manusia merupakan aset bagi masa depan agar mampu berkontribusi 

secara positif dalam pembangunan masa depan. Ketiga, mewujudkan daya saing 

perekonomian daerah yang progresif, mandiri berbasis agrowisata, artinya 

berdasarkan potensi yang dimiliki Kota Batu. pemerintah Kota Batu melalui 

kebijakan kebijakan yang akan digulirkan berupaya mewujudkan daya saing 

perekonomian daerah melalui pemberdayaan desa serta meningkatkan 

pertumbuhan pada sektor pertanian dan pariwisata. 

Keempat, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kawasan 

perdesaan yang berkualitas serta berwawasan lingkungan, artinya pembangunan 

infrastruktur menjadi sangat penting karena potensi sumber daya alam tidak akan 

bernilai ekonomis apabila tidak ada infrastruktur. Maka dari itu, lima tahun 

kedepan pemerintah Kota Batu berupaya meningkatkan pembangunan 

insfrastruktur. Kelima, memajukan menejemen pemerintahan yang professional, 

akuntabel, dan bersih artinya sebagai bentuk dari mewujudkan pelayanan prima 

maka dibutuhkan pemerintahan yang bersih dan transparan sebagai wujud dari 

prinsip-prinsip good governance dan clean governance. 

3.2 Gambaran Umum Dinas Pertanian 

3.2.1 Visi dan Misi  

Dalam upaya pembangunan pertanian diperlukan acuan dan arahan bagi 

para birokrat untuk melaksanakan tupoksi masing-masing. Acuan tersebut 

berdasarkan pada visi yang diusung oleh Dinas Pertanian pada tahun 2018 yaitu, 
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“Terwujudnya Sistem Pertanian Berkelanjutan, Ramah Lingkungan dan Berdaya 

Saing”. Dengan ini, diperlukan rangkaian misi yang jelas guna mencapai visi 

tersebut. Adapun hakikat dari misi ialah; dirangkai untuk menggerakkan 

organisasi; mengacu pada pencapaian misi; mendeskripsikan kemana organisasi 

itu dibawa; dan berupa gambaran yang bersifat umum belum spesifik. 

3.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi 

Berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2008 

Tentang Organisasi dan Tatat Kerja Dinas Daerah Kota Batu termaktubkan bahwa 

dinas pertanian merupakan organisasi yang bergerak pada bidang pertanian, 

peternakan, perikanan dan perkebunan dengan pimpinan kepala dinas yang berada 

di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Sebagai bentuk organisasi, 

disparta mempunyai tupoksi untuk mengimplementasikan masalah pemerintahan 

seperti yang termaktubkan dalam Peraturan Walikota (Perwali) Batu Nomor 84 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja. Dengan ini, berikut penjabaran dari tugas dan fungsi disparta; 

merumuskan kebijakan yang strategis; menetapkan renja dan anggaran; 

implementasi regulasi dan program; meningkatkan mutu SDM aparatur, 

pelaksanaan administrasi; evaluasi implementasi program, kegiatan dan anggaran 

di bidang pertanian; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait. 

3.2.3 Program dan Kegiatan 

Dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian, diperlukan adanya 

program dan kegiatan sebagai penunjang. Maka, dengan ini Dinas Pertanian 

menyusun program dan kegaitan sebagai berikut: Pertama,  program peningkatan 

ketahanan pangan dengan kegiatan diantaranya, pengembangan intensifikasi 
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tanaman padi palawija; pengembangan diversifikasi pangan; peningkatan 

produksi, produktivitas mutu produk perkebunan, produk pertanian, dll. Kedua,  

program peningkatan kesejahteraan petani bertujuan memberikan fasilitas sebagai 

upaya untuk mengembangkan usaha agribisnis, maka diperlukan kegiatan sebagai 

berikut, sekolah lapang pengendalian OPT. peningkatan SDM pertanian, dan 

penyusunan program penyuluhan pertanian daro tingkat desa hingga kota. 

Ketiga, ada program sebagai upaya peningkatan pemasaran hasil produksi 

pertanian perkebunan yang betujuan untuk meningkatkan daya saing masyarakat 

terhadap akses sumber daya usaha pertanian, dengan ini diperlikan adanya 

kegiatan pendukung seperti, promosi hasil produksi pertanian perkebunan; 

membangun kerja sama regional hingga internasional; perluasan jaringan 

pemasaran. Keempat, terdapat program peningkatan  produksi pertanian dengan 

dukungan kegiatan, penyediaan fasilitas produksi; SLPHT tanaman hortikultura, 

dan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri.  

Kelima, program peningkatan penerapan teknologi pertanian dan 

perkebunan dengan dukungan kegiatan seperti pengadaan sarana prasarana 

pertanian perkebunan; penyuluhan penerapan teknologi pertanian; pelatihan 

penerapan teknologi pertanian perkebunan dengan menggunakan peralatan 

modern, dll. Keenam program peningkatan produksi hasil peternakan dengan 

dukungan kegiatan seperti pembangunan prasarana pembibitan ternak; pemberian 

bibit ternak kepada masyarakat Ketujuh, program peningkatan produksi 

peternakan dengan dukungan pengadaan sarana teknologi peternakan yang tepat 

guna; dan pelatihan pengoprasian teknologi peternakan. 
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Kedelapan, program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 

diwujudkan dalam kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit 

menular. Kesembilan¸ program pengembangan budidaya perikanan dengan tujuan 

meningkatkan daya saing masyarakat dalam akses sumberdaya usaha guna 

meningkatan pendapatan pembudidaya ikan. Dengan ini, terdapat kegiatan pokok 

senagai penunjang seperti pembinaan dan pengembangan perikanan serta 

penyediaan sarana prasarana perikanan. Kesepuluh, program optimalisasi 

pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dengan dukungan kegiatan seperti 

penegmbangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.  

3.2.4 Struktur Organisasi 

 
Gambar 3.3 Bagan Organisasi Dinas Petanian Kota Batu 

Sumber: Dokumen Renja Dinas Pertanian 2018 

   

Berdasarkan bagan organisasi diatas, maka tugas serta fungsi Dinas 

Pertanian dapat dijabarkan, yakni; kepala dinas sebagai atasan yang bertanggung 

jawab dalam seluruh kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota 

Batu memiliki tugas sebagai perencana, perumus kebijakan, Pembina administrasi 
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dan teknis, koordinator, pengendali dan mengeavaluasi kegiatan di bidang 

pertanian. Selain itu, kepala dinas dinas pertanian berfungsi sebagai perumusan 

dan penetapan Standart Operasional Prosedur (SOP), target capaian standar 

pelayanan minimum dari setiap program atau kegiatan, standar pelayanan publik, 

dan indeks kepuasan masyarakat; perencana dan pengendali anggaran serta 

administrasi dinas; sebagai penetap pedoman teknis dalam pengaturan norma, 

standar kriteria bidang pertanian; pengendali teknis sesuai dengan lingkup tugas;  

pemantau dan evaluasi kinerja. 

Sekretariat Dinas Pertanian memiliki tugas sebagai penyusun renstra serta 

kerja dinas, LPJ program dan kegiatan dinas, melakukan pembinaan terhadap 

ketatalaksanaan dan ketatausahaan dinas. Selain itu, sekretaris dinas memiliki 

fungsi sebagai perumus  rencana kerja secretariat; melakukan penyususnan 

rencana strategis; pengendali data informasi hasil kegiatan dinas; dan pengendali 

SOP, SPM, SOO, dan IKM. Sekretariat Dinas Pertanian membawahi dua sub 

bagian, yaitu Pertama, sub bagian program dan pelaporan yang bertugas sebagai 

penyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dinas; 

penyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 

dinas; penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). 

Kedua, sub bagian umum dan keuangan bertugas sebagai penerima, 

pendistribusian, dan pengiriman surat; pengadaan naskah; pengelola kearsipan 

dinas, dll. 

Pada bidang hortikultura bertugas sebagai perumus kebijakan teknis di 

bidang produksi, perbenihan dan perlindungan serta memiliki fungsi sebagai 

perencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura; pengawasan 
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pengedaran dan sertifikasi benih, pengendalian dan penanggulangan hama 

penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim; pemberian 

bimbingan pasca panen, dll. Terdapat tiga sie yang dibawahi oleh bidang 

hortikultura yaitu, sie perbenihan, sie produksi hortikultura dan perlindungan 

hortikultura, seksi pengolahan dan pemasaran hortikultura. 

Selanjutnya bidang peternakan dan perikanan bertugas sebagai perumus 

dan pelaksana kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Bidang ini 

memiliki fungsi diantaranya; pengendalian penyakit hewan/ikan dan kesehatan 

masyarakat veteiner; pelaksana sertifikasi persyaratan teknis dan kesejahteraan 

hewan; perencana kebutuhan dan penyediaan benih atau bibit ternak. Pada bidang 

peternakan dan perikanan terdapat tiga seksi yang dibawahi, diantaranya; sie bina 

produksi dan pemasaran; sie kesehatan hewan dan masyrakat veteriner; dan sie 

perikanan, yang mana mempunyai tugas sesuai fungsinya masing-masing. 

Selain itu, terdapat bidang lain seperti bidang sarana dan prasana yang 

bertugas sebagai perumus, pemantau dan evaluasi kebijakan dan kegiatan bidang 

sarana prasarana. Bidang ini berfungsi sebagai penyediaan dan pengawasan 

peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian; pemberian fasilitas 

investasi bidang pertanian, perumusan penyediaan dukungan infrastruktur 

pertanian dll. Bidang ini membawahi tiga seksi diantaranya; seksi lahan, irigasi, 

dan konservasi; seksi pupuk, pestisida dan alat mesin; dan seksi pembiayaan dan 

investasi di bidang petanian. 

Disisi lain terdapat bidang tanaman pangan dan perkebunan yang memiliki 

tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pada bidang produksi, 

perbenihan dan pelindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan 
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tanman pangan. Dalam tugasnya, bidang ini memiliki fungsi sebagai perencana 

kebutuhan dan penyediaan benih; pengawasan peredaran dan sertifikasi benih; 

pemberian bimbingan terkait peningkatan produksi, dll. Bidang ini membawahi 3 

seksi yaitu, sie produksi tanaman pangan dan perkebunan, seksi perbenihan, 

perlindungan tanaman pangan perkebunan; dan pengolahan, pemasaran tanaman 

pangan. 

Terakhir terdapat bidang penyuluhan yang bertugas sebagai perumus dan 

pelaksana penyuluhan pertanian. Fungsi dari bidang ini diantaranya, pemberian 

fasilitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat 

bagi pelaku utama dan pelaku usaha; pengembangan metode penyuluhan; 

peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta, dll. 

Bidang ini juga membawahi tiga seksi yaitu, seksi kelembagaan; seksi 

ketenagaan; seksi metode dan informasi. 

3.3 Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kota Batu 

Pemanfaatan lahan pertanian di Kota Batu menurut jenis pengairannya 

dikelompokkan menjadi 2 yaitu lahan beririgasi (sawah) dan lahan tidak beririgasi 

(bukan sawah). Lahan beririgasi atau sawah dibagi menjadi sawah teknis, sawah 

setengah teknis, sawah sederhana, dan sawah irigasi desa/non PU. Dari tabel di 

bawah diketahui bahwa di Kota Batu luas lahan bukan sawah lebih bayak 

dibandingkan dengan lahan sawah. Lahan beririgasi atau sawah di Kota Batu ada 

seluas 2.480 ha sedangkan lahan bukan sawah seluas 4.186,72 ha terdiri dari lahan 

tegal seluas 3.323,57 Ha, lahan pekarangan seluas 860,99 Ha dan lahan kolam 

seluas 2,16 Ha.38 Hal ini mengindikasikan pengembangan Kota Batu yang lebih 
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terpusat pada jenis tanaman hortikultura seperti sayur-sayuran, bunga, dan buah, 

sesuai dengan kondisi iklim dan topografi kota Batu yang memang lebih cocok 

untuk itu. 

Lahan bagi tanaman hortikultura didominasi oleh tanaman apel yang 

memberikan kontribusi terbesar dalam luasan lahan tidak beririgasi dibanding 

tanaman palawija, tanaman biofarmaka, dan tanaman buah lainnya. Bermula dari 

kecocokan budidaya apel dengan iklim dan lingkungan di Kota Batu sehingga 

memacu minat petani bertanam apel. Dari situlah Kota Batu menjadi identik 

sebagai kota penghasil apel. 

3.4 Kebijakan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2012 

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan 

Peraturan daerah ini merupakan bentuk regulasi yang digulirkan oleh 

pemerintah daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Lahan 

pertanian merupakan bidang lahan yang diperuntukkan sebagau usaha pertanian 

tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan. Dalam 

perda ini dijelaskan alihfungsi lahan pertanian berkelanjutan yakni terjadinya 

perubahan fungsi lahan pertanian berkelanjutan menjadi non lahan pertanian 

berkelanjutan baik secara permanen, maupun semi permanen. 

Perlindungan lahan pertanian berkelanjutkan dilaksanakan atas dasar asas 

manfaat, keberlanjutan dan konsisten, keterpaduan, keterbukaan dan akuntabilitas, 

kebersamaan dan gotong royong, partisipatif, keadilan, keserasian, kelestarian 

lingkungan, desentralisasi, tanggungjawab dan keragaman serta sosial dan 

budaya. Ruang lingkup PLPB ini ialah perencanaan, pengembangan, 
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pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan 

pemeberdayaan petani serta peran masyarakat. 

Dalam bab perrencanaan PLPB, perencanaan dilakukan dalam kawasaran 

pertanian yang beririgasi teknis dan kawasan pertanian lahan kering (tadah hujan). 

Perencanaan cadangan lapahan pertanian dimaskudkan pada tanah terlantar, alih 

fungsi hutan menjadi lahan pertanian, dan kawasan lahan marginal. Perencanaan 

janga panjang, jangka menengah dan jangka pendek perlindungan lahan pertanian 

berkelanjutan mengacu pada dokumen RPJP, RPJMD, RKPD, Dokumen RTRW 

serta RDTR Kota Batu.39 

Selanjutnya, pada bab pengembangan, pemerintah daerah Kota Batu 

melakukan pengembangan lahan pertanian melalui optimasi lahan pertanian, 

yakni dengan bentuk intensifikasi lahan pertanian, rehabilitiasi lahan pertanian, 

dan diversifikasi lahan pertanian. Pada bab selanjutnya yakni pemanfaatan, lahan 

dimanfaatkan dengan menanam tanaman semusin dan membudidayakan tanaman 

perkebunan pada lahan kering. 

3.5 Profil Jawa Timur Park 3 

Jawa Timur Park 3 merupakan objek wisata buatan karya PT. Maju Batu 

Bersama yang mengusung tema Dino. Maka dari itu, sebutan lain dari Jatim Park 

3 ialah “Dino Park” yang menghidangkan berbagai macam satwa pra-sejarah. 

Lokasi dari Dino Park terletak di Jl. Raya Ir. Soekarno, Kota Batu dengan luas 17 

                                                           
39 Dokumen Perda Kota Batu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Berkelanjutan 
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hektare yang dibagi menjadi 17 zona diantaranya Museum Dino, Jembatan Akar, 

The Rimba,  Ice Age, Elasmo Saurus¸dll.40 

Jenis industri dari kegiatan ini yakni jasa pariwisata dan perhotelan. Pada 

tahun 2017, pariwisata beroprasi dan tahun 2018 hotel beroprasi. Selanjutnya, 

jumlah karywan yang bekerja pada jasa pariwisata sejumlah 375 orang, dan 

pekerja di hotel sebanyak 84 orang. Kapasitas pariwisata ini mencapai kurang 

lebih 5.000 sampai 7.500 orang. Selain itu, kegiatan pariwisata ini beroprasi pada 

pukul 11.00-21.00 WIB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Jawa Timur Group Indonesia. 2018. Dino Park. Diakses dari https://jtp.id/dinopark/profil pada 

Minggu, 28 Juli 2019 
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