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Pembangunan dan perbaikan jalan raya merupakan infrastruktur yang 

sangat vital mengingat sarana prasarana transportasi merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting mempengaruhi tumbuh kembangnya suatu kota atau daerah. 

Mengingat kebijakan pemerintah dalam hal perbaikan dan pembagunan jalan raya 

sangat diperlukan, sekalipun kebijakan tersebut dirancang sedemikian rupa untuk 

mencapai tujuan, tidak selalu tindakan tersebut dapat mewujudkan semua 

kehendak kebijakan. Kecuali disebabkan oleh lemahnya daya antisipasi para 

pembuat kebijakan maupun pendisain program dan proyek terganggunya 

implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin juga 

karena pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak teramalkan 

sebelumnya. Respon pemerintah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan 

pemerintah terhadap program pembagunan yang ada.1 

Perbaikan infrastruktur yang dilakukan sebenarnya merupakan suatu 

proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Setidak-tidaknya 

perbaikan yang dilakukan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang 

terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya, dan 

kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan. 
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Perbaikan yang dilakukan mungkin tidak hanya dilakukan hanya satu bidang saja, 

juga mungkin dilakukan secara terus-menerus terhadap berbagai bidang 

kehidupan yang saling berkaitan. 

Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Pasuruan merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala agar Kota 

Pasuruan selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang berfungsi sebagaimana 

ditetapkan dalam UU RI. No. 24/1992 tentang Penataan Ruang (UUPR). 

Diharapkan dengan adanya peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan tersebut dapat memberikan Perbaikan dan 

pembangunan yang telah berdampak luas perubahan tata kehidupan sosial, 

ekonomi dan politik bangsa, dalam tata pemerintahan perubahan besar yang 

terjadi adalah transformasi dalam pola hubungan pusat daerah yang semula 

sentralistik menjadi kehidupan pemerintahan yang lebih demokratik dan 

desentralistik. Perubahan penyelenggaraan pemerintah yang sangat mendasar ini 

juga berpengaruh pada perencanaan wilayah dan kota.  

 


