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Latar Belakang 

 

 Kota Batu diguyur hujan berkepanjangan selama hampir tiga jam lamanya yang 

mengakibatkan meluapnya sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas sisi Gunung Biru yang 

sudah rawan sejak beberapa tahun silam. Hal ini yang mendasari terjadinya banjir bandang di 

Kota Batu pada 4 November 2021. Korban berjatuhan di beberapa titik banjir, kerugian material 

rakyat sudah tak terhitung jumlahnya dengan keadaan ekologis yang sangat memprihatinkan. 

Banjir tidak akan terjadi tanpa adanya pemantik yang mendorongnya. Penyababnya hanya satu, 

pasti ada kesalahan pada pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut.  

Anomali curah hujan di Kota Batu memang sudah terjadi sejak 2018 silam. Berdasarkan 

cacatan BMKG, bulan November dan Desember adalah puncak anomali curah hujan. Data curah 

hujan yang ditunjukan pada tahun 2018 hingga 2019 yaitu sebesar 211,7 mm3 di November dan 

149,9 mm3 di Desember 2018 serta 51, 7 mm3 di November dan 232,5 mm3 di Desember 2019. 

Fenomena tersebut menunjukan adanya perubahan naik turunnya curah hujan yang tidak 

konsisten. Anomali curah hujan adalah bagian dari Anomali cuaca yang ditunjukan sebagai 

dampak dari perubahan iklim. Hasil analisis inilah yang menunjukan bahwa anomali curah 

hujan adalah salah satu faktor penyebab banjir bandang di Kota Batu pada tahun 2021. Lantas, 

apakah upaya dalam pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Batu mampu menanggulangi 

krisis ekologi tersebut? Jawabannya adalah tidak.  

Realita yang terjadi saat ini memperlihatkan bahwa kawasan Kota Batu semakin menuju 

ke tingkat kerusakan ekologis yang lebih tinggi. Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang 

Wilayah (Perda RTRW) Kota Batu dinilai lebih memihak pada kebijakan pro investasi dan 

terkesan mengabaikan kelestarian lingkungan di saat krisis ekologi telah menghampiri kota ini 

lebih dahulu karena efek perubahan iklim.  
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Secara spesifik, revisi RTRW Kota Batu mengubah beberapa kawasan yang seharusnya 

dilindungi menjadi kawasan industri pariwisata dan industri ekstraktif dari salah satu energi 

panas bumi. Enam poin yang menjadi catatan utama pada perubahan tersebut diantaranya adalah 

penghilangan tiga jenis pola kawasan lindung seperti hutan lindung, kawasan suaka dan cagar 

budaya, dan kawasan rawan bencana serta pergantian dua pola lain menjadi kawasan konservasi 

dan kawasan lindung geologis. Alih fungsi lahan yang akan dilakukan demi kepentingan-

kepentingan tersebut memberikan dampak yang menyakitkan untuk kota ini. 

Kota Batu menjadi wilayah yang terancam akan kerusakan ekologis yang sangat besar. 

Efek yang dirasakan tidak hanya timbul untuk lingkungan hidup dan sosial di kota ini saja. Jika 

Kota Batu rusak, maka Kota Malang dan sepanjang wilayah DAS Brantas juga ikut rusak. Oleh 

karena itu, pengarusutamaan isu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi isu 

penting dalam rangka membangun kelestarian Kota Batu yang berkelanjutan. Kajian Isu Lingkar 

Studi Lingkungan dalam Penyelarasan Kebijakan dan Realitas Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Batu,  diharapkan menjadi misi inisiasi  dan integrasi BEM UM 2022  terhadap 

isu revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Batu. 

 

Karakteristik Kota Batu dalam Perspektif Ruang 

 

 Secara geografis, Kota Batu merupakan sebuah wilayah administrasi yang berada pada 

ketinggian 680 hingga 1.200 mdpl dengan luas wilayah 202,30 km2. Ketinggian topografi 

tersebut mengklasifikasikan wilayah Kota Batu sebagai wilayah dataran tinggi. Dataran tinggi 

kota ini berada pada stadia lereng atau perbukitan gunung. Hal ini didasari oleh pernyataan 

bahwa Kota Batu diapit oleh beberapa gunung , yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), 

Gunung Arjuno (3.339 meter), dan Gunung Welirang (3.156 meter). Karakteristik topografi di 

wilayah ini cenderung terjal dengan lapisan vegetasi pada lereng gunung yang seharusnya 

ditemukan pada kanan dan kiri wilayah Kota Batu. 

 Terlintas tentang lokasi Kota Batu dengan ketinggian lebih atas dibandingkan dengan 

Kota Malang sebagai wilayah terdekatnya terkadang menjadi  sebuah pertanyaan yang harus 

diulik faktanya. Ekspedisi Malang Purba yang digelar oleh FMIPA UB dan MALANGTIMES 

menemukan jawaban konkret dari pertanyaan tersebut.  
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Dinyatakan bahwa Kota Malang dahulu adalah sebuah wilayah yang cenderung sangat landai 

(dataran rendah). Begitupun dengan wilayah Kota Batu yang juga merupakan wilayah dataran 

rendah. Akan tetapi, erupsi pada gunungapi purba Arjuno dan Welirang mampu mengendapkan 

meterial sisa erupsi tersebut seperti batuan, abu, dan  endapan lahar.  Secara logis, wilayah Kota 

Batu sangat jelas untuk berada di wilayah dengan topografi yang lebih tinggi dari Kota Malang 

karena wilayahnya cenderung lebih dekat dengan gunungapi purba Arjuno dan Welirang. 

Endapan akibat erupsi memberikan dampak peningkatan topografi yang lebih besar untuk Kota 

Batu dibandingkan Kota Malang.  

 Kajian kebencanaan Kota Batu menjadi topik utama berdasarkan karakteristik keruangan 

dan geografisnya. Wilayah dengan topografi yang lebih tinggi memiliki resiko yang lebih tinggi 

terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bandang. Tanah longsor dilatar 

belakangi oleh struktur topografi yang lebih terjal dengan kecepatan gerak dari faktor erosi  

lebih besar. Akibat dari letusan gunungapi purba Arjuno dan Welirang  yang menghasilkan jenis 

tanah Andosol dan Petrosol juga menambah resiko erosi besar yang mengakibatkan bencana 

tanah longsor . Perlu diketahui bahwa kedua jenis tanah tersebut bersifat clay atau lempung yang  

lebih rentan untuk meluruskan air terutama saat di musim kemarau karena berkurangnya kadar 

air dalam tanah.  

 Sementara itu, potensi bencana banjir bandang di Kota Batu didasari oleh penempatan 

struktur DAS Brantas yang mengidentifikasi bahwa wilayah ini merupakan wilayah hulu. Debit 

air yang mengalir di Kota Batu, khususnya saat musim penghujan lebih kencang dan banyak 

jumlahnya. Apabila pengelolaan wilayah hulu DAS Brantas ini kurang efisien, maka bencana 

banjir bandang dapat terjadi. Melalui kajian kebencanaan tanah longsor dan banjir bandang bagi 

wilayah Kota Batu tersebut dapat mengartikan bahwa penggunaan lahan yang tersedia harus 

direncanakan dengan sebaik-baiknya.  

 Namun,  beberapa tahun terakhir hulu DAS Brantas ini mengalami banjir walau belum 

pada fase banjir bandang. Hal ini disebabkan oleh dampak dari pemanasan global yang 

mengakibatkan perubahan iklim dan suhu. Perubahan ini akan mengakibatkan peristiwa yang 

disebut Anomali Curah Hujan. Anomali Curah Hujan adalah keadaan yang menyebabkan 

fluktuasi dinamis ektstrem terhadap tingkat curah hujan saat musim penghujan. Fakta tersebut 

yang juga menyebabkan fluktuasi ekstrem pada debit Sungai Brantas di bagian hulu.  
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Akan tetapi pada 04 November 2021 silam, Kota Batu benar-benar dihadapkan dengan bencana 

banjir bandang.  

 Bencana banjir bandang yang menimpa Kota Batu sebenarnya cukup tabu. Secara ideal, 

wilayah  terjadinya banjir bandang adalah wilayah yang landai seperti di hilir sungai (dataran 

rendah) dan pesisir pantai.  Wilayah hulu seperti Kota Batu  hanya memiliki resiko tinggi karena 

tingginya debit air dan bencana kemarin bukan disebabkan dengan faktor tersebut. Dalam kajian 

vegetasi dan kelingkungan Kota Batu sejak 2010  lalu, memaparkan bahwa Kota Batu 

mengalami perubahan landcover atau penutup lahan pada wilayah-wilayah yang memiliki 

tingkat kerawanan banjir bandang tinggi. Perubahan penutup lahan ini adalah alih fungsi lahan 

hutan kayu menuju lahan pertanian atau agropolitan yang didominasi oleh sayur maupun buah. 

Padahal, struktur akar tanaman  tersebut kurang kuat  untuk mengikat air dibanding tanaman 

hutan kayu.  

 

Catatan Ranperda RTRW Kota Batu Tahun 2019-2039 

 

Catatan ini disusun berdasarkan sebuah kecurigaan bahwa revisi Rencana Tata Ruang 

dan Wilayah (RTRW) Kota Batu yang berada di bawah bayang-bayang kepentingan 

sekelompok orang yang lahir dari kebutuhan mereka melakukan “pemutihan” terhadap 

beberapa kawasan secara ekonomis dan eksklusif. Alih-alih mengindahkan keberlangsungan 

ekologis yang lebih inklusif. 

Indikasi pengaturan ruang dan wilayah yang eksklusif-ekonomis tersebut dapat dilihat 

dari sepuluh gejala, sebagai berikut. Pertama, revisi RTRW Batu kali ini dilakukan secara 

tergesa-gesa. Revisi dilakukan 10 tahun sebelum RTRW yang berlaku saat ini habis. Ranperda 

RTRW Batu 2019-2039 disusun untuk menggantikan Perda RTRW Batu 2010-2030 (Nomor 

7/2011), yang menggantikan Perda RTRW Batu 2003-2013 (Nomor 3/2004). Upaya untuk 

melakukan perubahan secara mendadak semacam ini patut dipertanyakan dasar alasan revisi 

RTRW tersebut. 

Indikasi tersebut terkait dengan gejala kedua, yaitu adanya usaha untuk menutup-nutupi 

ke[tidak]lengkapan persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk menyusun RTRW, 

khususnya, dokumen KLHS (sesuai UU 32/2009) dan dokumen Peninjauan Kembali Tata 

Ruang (sesuai Permen ATR/BPN 6/2017).  
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Informasi yang didapatkan dari Eksekutif Daerah WALHI Jatim Rere Christanto, permintaan 

terhadap dokumen-dokumen tersebut selalu dipersulit. Pemkot mengatakan bahwa dokumen-

dokumen tersebut ada, namun hingga tulisan ini disusun (25 Juni 2020) kedua dokumen 

tersebut belum pernah dijumpai wujud fisiknya (kalaupun ada). 

Ketiga, secara ekologis terjadi penurunan status secara bertahap pada beberapa wilayah. 

Salah satu yang paling kentara adalah Bumiaji yang berubah statusnya dari “kawasan lindung” 

(Perda 3/2004), menjadi “kawasan agropolitan, wisata alam dan lingkungan, serta kegiatan 

agrowisata” (Perda 7/2011), menjadi “pertanian, perdagangan jasa skala kota, wisata alam dan 

buatan, pendidikan skala kota, kesehatan skala BWP, peribadatan, akomodasi wisata, sentra 

industri kecil, perumahan dan konservasi” (Ranperda 2019). 

Adanya beberapa gejala tersebut, Ada beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan. 

Pertama, dan yang terutama, adalah menunda segala upaya pengesahan Ranperda RTRW Kota 

Batu 2019-39. Dalam situasi pandemi COVID-19, ada hal lain yang lebih mendesak untuk 

diutamakan. Pandemi ini telah mengubah secara subtansial terkait konsep “ruang” dan 

“infrastruktur” yang paling dibutuhkan oleh penduduk. Dalam situasi krisis ini, sebaiknya 

perubahan elementer atas tata ruang dan wilayah tidak dilakukan dengan terburu-buru. 

Kedua, penyusunan revisi atas RTRW Batu perlu dilakukan melalui pembangunan dan 

pemeliharaan kepercayaan warga (public trust) pada pemerintah dengan melakukan kerja-kerja 

“kolaboratif” bersama warga dalam hal pengaturan ruang dan wilayah Kota Batu. Pemkot perlu 

melampaui sebatas transparansi membuka informasi dan menggelar forum-forum konsultasi 

warga. Berkaca pada naskah Ranperda dan proses penyusunannya, “informatif” saja belum, 

apalagi “konsultatif” dan sampai pada tingkat “kolaboratif”. 

Ketiga, perlu dilakukan perubahan paradigma pengaturan dari eksklusif menuju inklusif. 

Tata ruang perkotaan perlu menekankan prinsip inklusivitas “kota untuk semua”, khususnya 

bagi kelompok-kelompok minoritas, termarjinalkan dan yang selama ini terabaikan 

partisipasinya, dan kelestarian ekologis, yang menopang seluruh kehidupan di dalamnya. 

Perubahan paradigma itu perlu dilakukan dalam rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi tata ruang. 

Keempat, mengusulkan peninjauan hukum (judicial review) atas UU Tata Ruang 

(Nomor 26/2007) dengan mempertimbangkan pengaturan ruang kawasan perkotaan secara 

lebih eksplisit, khususnya tentang definisi dan pengaturan “ruang terbuka”.  
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Saat ini produk hukum terkait penataan ruang yang ada belum secara spesifik mengatur tentang 

pengelolaan ekologi perkotaan yang inklusif dan lestari. 

Situasi-situasi semacam itu membuka lebar kesempatan bagi percepatan kapitalisasi 

ruang perkotaan. Oleh karena itu, segala upaya revisi RTRW di wilayah manapun, termasuk 

Batu, sangat rentan ditunggangi kepentingan kelompok tertentu yang muncul dari kebutuhan 

melakukan pengaturan ruang secara ekonomis dan eksklusif. Padahal, yang lebih kita butuhkan 

adalah ketersediaan ekologi yang lestari dan untuk mencapai itu kita membutuhkan sebuah 

kebijakan yang inklusi 

 

Realitas dan Modus Pelaksanaan Perda RTRW Kota Batu 

  

Kota Batu dalam dua dekade sudah terjadi perubahan ruang secara besar-besaran. Sekitar 

400 Ha penyusutan ruang hijau dan 1000 Ha pengalihan fungsi lahan ruang hijau seperti 

pertanian ke pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor jasa 

akomodasi dan kontruksi memberi konsekuensi terhadap alih fungsi lahan pertanian serta 

berkurangnya jumlah petani di Kota Batu. Data sensus pertanian pada 2013 sebagaimana dikutip 

dari Koran tempo (13/04/2015), bahwa “Pada tahun 2003, jumlah petani di Batu masih sebanyak 

19.326 rumah tangga, sedangkan pada tahun 2013 berkurang menjadi 17.358. tidak hanya 

petani, luas lahan pertanian juga turut menciut 11.5 persen. Pada tahun 2003 luas lahan 

mencapai 2.681 hektar, sepuluh tahun kemudian menyusut dan tersisa 2.373 hektar. Lahan 

pertanian berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman, hotel, restoran dan sektor bisnis 

lainnya”. Hal ini tidak menutup kemungkinan jika sepuluh tahun kedepan lahan pertanian akan 

semakin terkikis dan jumlah petani Kota Batu akan makin berkurang. 

Batu mengalami penyusustan sumber mata air. Hasil kajian walhi Jatim menyebutkan 

pada tahun 2005 ditemukan sebanyak 215 sumber mata air, sedangkan 2010 turun menjadi 111 

sumber mata air. Sumber lain menyebutkan jika sebelum 2005 sumber mata air di hulu sungai 

Brantas berjumlah 421, dan turun menjadi 221 sumber mata air di tahun 2005, hingga pada 

tahun 2009 hanya tersisa 57 sumber mata air, Artinya, terdapat pengurangan jumlah sumber 

mata air sebesar hampir lebih dari 50%.Penelitian yang sama juga menyebutkan jika hal tersebut 

terjadi akibat turut berkurangnya hutan konservasi sebesar 1.316,43 ha pada tahun 2013 dari 

luas sebelumnya pada tahun 2006 seluas 4.120,37 ha. 
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 Persoalan berkurangnya mata air di Kota Batu sangat berkaitan dengan transformasi 

wilayah menjadi kawasan wisata berbasis massal dan sangat ekonomistis, selain itu juga 

didorong oleh perluasan kawasan pemukiman baru, wisata buatan baru, hingga rencana 

pembangunan yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah. Hal ini tidak lepas karena 

adanya pembangunan yang memandang sumber daya alam hanya sebagai komoditas dan objek 

eksploitasi untuk meraup keuntungan tanpa mempertimbangkan daya tahan lingkungan dan hak 

ekologis.Pedoman Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pemerintah Kota Batu diataur dalam Perda 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang IMB dan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan 

tertentu.  

Dalam perda Nomor 4 Tahun 2011, menyebutkan bahwa izin mendirikan bangunan 

(selanjutnya disebut IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 

pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau 

merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang 

berlaku. Namun, pemerintah Kota Batu di beberapa tahun kebelakang tampak menafikkan 

rumusan pasal di atas. Jika pun dilaksanakan, itu tidaklah maksimal.  

Hasil pengujian terhadap penerbitan IMB, sebagaimana disajikan dalam LHP BPK Kota 

Batu tahun 2020, menunjukan 76 bangunan yang belum didukung IMB dan membayar retrubusi 

IMB sebesar Rp99.606.000,00. IMB atas 17 bangunan tidak dapat diproses dan belum ada 

pengenaan sanksi terhadap pemilik bangunan. Dalam dokumen yang sama, dilaporkan bahwa 

dari 76 bangunan tesebut, sebanyak 18 bangunan sudah dalam proses perolehan IMB dan 

sebanyak 58 lainnya belum proses pendaftaran di DPMTSP dan Disnaker. Alih alih melalukan 

proteksi terhadap pembangunan yang berdiri tanpa izin, DPMPTSP dan Disnaker justru 

memberi tanggapan bahwa mereka kesulitan menegur karena adanya kekurangan SDM dan 

Pemkot Batu belum memiliki peraturan tentang tata cara pemberian sanksi. Sebuah pernyataan 

mengelak dan cenderung naïf terhadap pengaturan sanksi, baik administratif maupun denda 

sebagaimana diatur dalam pasal 190 Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan 

Bangunan. 

Pengabaian prinsip keadilan dalam Kota Batu juga memberikan dampak fatal. Hal ini 

tercermin saat adanya operasi penegakan IMB terhadap beberapa tempat yang tidak 

mengantongi izin.  
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Pada saat itu Pemkot Batu melakukan diskriminasi, dimana usaha yang memberikan keuntungan akan 

selamat dari operasi penyegelan dan pembongkaran, sedangkan bangunan yang berdiri tanpa kontribusi 

terhadap keuntungan baik daerah maupun oknum tertentu sudah pasti menjadi target operasi. Pada tahun 

2020, terdapat empat objek bangunan dengan fungsi rumah tinggal yang tidak memiliki IMB dengan 

alasan tidak sesuai peruntukan Tata ruang dan wilayah. Di pihak yang berbebeda, para pengusaha, baik di 

sektor pariwisata seperti wisata hiburan, maupun akomodasi dan jasa seperti restoran dan hotel, dapat 

lepas dari alasan tata ruang dan peruntukan wilayah sebagaimana diguanakan untuk menjegal beberapa 

objek bangunan di atas. Beberapa warga yang mendirikan bangunan rumah tinggal untuk 

keberlangsungan hidupnya, ditolak proses pengusan izinnya. Padahal, peruntukan bangungan tersebut 

berbeda, antara objek bangunan rumah tinggal dengan objek peruntukan usaha. Kasus ini 

hanyalah sebagian kecil dari modus perizinan yang kontradiktif di Kota Batu. Dari hal ini kita 

dapat melihat gambaran roda pemerintahan yang berlangsung dengan pincang dan diskriminatif. 

 

PENUTUP 

Demikian kajian isu terkait penyelarasan kebijakan, transparansi, dan realitas 

pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota, dapat diambil kesimpulan 

dengan poin-poin sebagai berikut. 

1. Kota Batu merupakan wilayah yang rawan bencana tanah longsor dan banjir bandang. 

Banjir bandang yang terjadi beberapa waktu silam salah satunya juga disebabkan karena 

perubahan landcover atau penutup lahan di Kota Batu dari hutan kayu menjadi lahan 

pertanian agropolitan. 

2. Situasi-situasi semacam itu membuka lebar kesempatan bagi percepatan kapitalisasi 

ruang perkotaan.  

 

 

Oleh karena itu, segala upaya revisi RTRW di wilayah manapun, termasuk Batu, sangat 

rentan ditunggangi kepentingan kelompok tertentu yang muncul dari kebutuhan 

melakukan pengaturan ruang secara ekonomis dan eksklusif. Padahal, yang lebih kita 

butuhkan adalah ketersediaan ekologi yang lestari dan untuk mencapai itu kita 

membutuhkan sebuah kebijakan yang inklusif. 
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3. Pelaksanaan Perda RTRW Kota Batu beserta revisinya nyatanya juga terintegrasi dengan 

pelaksanaan keadilan di Kota Batu. Banyak bangunanyang berdiri  di Kota Batu 

memiliki pelanggaran izin pendirian karena tidak sesuai dengan Perda RTRW tersebut. 

Akan tetapi, pemilik bangunan tersebut cenderung tidak mendapat sanksi  dari 

pemerintah Kota Batu sendiri.
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