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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Kondisi Geografis Kabupaten Pasuruan 

Letak geografi kabupaten Pasuruan antara 112 0 33’ 55” hingga 113 30’ 37” 

Bujur Timur dan antara 70 32’ 34” hingga 80 30’ 20” Lintang Selatan dengan 

batas-batas wilayah : 

Utara  : Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura 

Selatan : Kabupaten Malang 

Timur : Kabupaten Probolinggo 

Barat  : Kabupaten Mojokerto 

Keadaan Geologis Kabupaten Pasuruan, 

Daratan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 3 bagian, 

Daerah Pegunungan dan Berbukit, dengan ketinggian antara 180m 

s/d 300m. Daerah ini membentang dibagian Selatan dan Barat meliputi 

Kec Lumbang, Kec Puspo, Kec Tosari, Kec Tutur, Kec Purwodadi, Kec 

Prigen dan Kec Gempol. 

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 6mdampai 91m, 

dataran ini berada dibagian tengah, merupakan daerah subur. 

Daerah Pantai, dengan ketinggian antara 2m sampai 8m diatas permukaan 

laut. Daerah ini membentang dibagian Utara meliputi Kec Nguling, Kec 

Rejoso, Kec Kraton dan Kec Bangil.  

Keadaan Topografi Kabupaten Pasuruan 
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Kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari dataran rendah, yang 

secara rinci dibagi menjadi 3 bagian : 

Bagian Selatan terdiri dari pegununggan dan perbukitan dengan 

ketinggian permukaan tanah antara 186 meter sampai 2.700 meter yang 

membentang mulai dari wilayah kecamatan Tutur, Kec Purwadadi dan 

Kec Prigen. 

Bagian Tengah terdiri dari dataran rendah yang berbukit dengan 

ketinggian permukaan antara 6 meter sampai 91 meter dan pada umumnya 

relatif subur. 

Bagian Utara terdiri dari dataran rendah pantai yang tanahnya 

kurang subur dengan ketinggian permukaan tanah 2 meter sampai 8 meter. 

Daerah ini membentang dari timur yakni wilayah Kecamatan Nguling 

Kearah Barat yakni Kecamatan Lekok, Kecamatan Rejoso, Kecamatan 

Kraton dan Kecamatan Bangil. 

Keadaan kemiringan tanah di Kabupaten Pasuruan adalah bervariasi: 

Kemiringan 0 – 25 derajat meliputi + 20 % luas wilayah. 

Daerah ini merupakan dataran rendah yang terletak dibagian Utara. 

Kemiringan 10 – 25 derajat meliputi + 20 % luas wilayah. 

Daerah ini merupakan dataran yang bergelombang yang terletak dibagian 

Tengah. 

Kemiringan 25 – 45 derajat meliputi + 30 % luas wilayah. 
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Daerah ini merupan yang bersambung dengan perbukitan (dibagian Barat 

dan Timur). 

Kemiringan diatas 45 derajat meliputi + 30 % luas wilayah. 

Daerah ini merupakan pegunungan yang terletak di bagian Selatan 

sedangkan struktur tanah di Kabupaten Pasuruan sebagian besar terdiri 

dari jenis Alluvial, Mediteran, Regosol, Labosal, Litasol, Grumasol dan 

Andosol. 

Luas Kabupaten Pasuruan adalah 147.401,50Ha (3,13 % luas Propinsi 

Jawa Timur.) 

Kabupaten Pasuruan adalah kabupaten di provinsi Jawa Timur, 

Indonesia.Pusat pemerintah berada di Bangil, Pasuruan. 

Kabupaten Pasuruan memiliki Visi dan Misi, yakni : 

Visi :  

1. Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera dan Maslahat. 

Misi :  

1. 1
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang provesional, bersih, 

transparan dan responsif.
2
 

2. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan 

berdaya saing melalui pemerataan dan peningatkan kualitas pendidikan 

yang berbasis sekolah formal dan produk pesantren. 

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan murah. 
                                                           
1
www.pasuruankab.go.id- visi dan misi kabupaten pasuruan 

  

http://www.pasuruankab.go.id-/
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Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa 

dan peningkatan produktifitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan 

peternakan. 

Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yan aman, tentram, 

religius, harmonis serta berbudaya. 

Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis, dengan 

klasifikasi Schimat dan Fergusan. Sebagian besar kecamatan tipe iklim C 

dan selebihnya tipe B. Temperature sebagian besar wilayah antara 240 – 

320 C, sedangkan untuk wilayah diatas 2.770 meter temperature terendah 

mencapai 50 C utamanya Kecamatan Tosari. Variasi curah hujan rata – 

rata dibawah 1.500 - 2500 mm. Angin Barat dan Timur kecepatannya 

rata – rata 12 - 30 knot.   

Potensi hidrografi memberikan peluang yang besar bagi 

pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, pariwisata dan 

industri. Potensi hidrografi antara lain : 18 sungai dan 6 sungai besar 

yang bermuara di Selat Madura, selain potensi sungai terdapat danau dan 

sejumlah mata air, diantaranya Danau Ranu Grati mampu mengeluarkan 

debit air maksimum 980 liter/detik, selain itu juga terdapat 470 sumber 

mata air yang tersebar di 24 Kecamatan, dan 
3
yang terbesar adalah 

Sumber Air Unggulan di Kecamatan Winongan
4
 dengan debit 5650 

liter/detik yang digunakan untuk keperluan air minum Kabupaten 

Pasuruan, Kota Pasuruan, Kota Surabaya dan menurut rencana akan 

                                                           
3
 www.pasuruankab.go.id.id 
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diperluas Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gersik dan Sumber Air Banyu 

Biru juga terdapat di Kecamatan Winingan dengan debit maksimum 225 

liter/detik. 

Di wilayah Kabupaten Pasuruan mengalir enam sungai yang besar yang 

bermuara di Selat Madura, yaitu : 

Sungai Lawean : Bermuara di Desa Penunggul, Kecamatan Nguling. 

Sumgai Rejoso : Bermuara di Kecamatan Rejoso. 

Sungai Gembong : Bermuara di Kota Pasuruan. 

Sungai Welang : Bermuara di Desa PuloKerto Kecamatan Kraton. 

Sungai Masangan : Bermuara di Desa Raci Kecamatan Raci. 

Sungai Kedunglarangan : Bermuara di Desa Kalianyar Kecamatan 

Bangil. 

Curah hujan untuk wilayah Kabupaten Pasuruan tergolong type D 

yang berarti keadaan daerah secara umum tergolong daerah kering 

meskipun di daerah pegunungan curah hujan cukup. 

Kabupaten ini berbatasan dengan Sidoarjo dan Laut Jawa di Utara, 

Kabupaten Probolinggo di Timur, Kabupaten Malang di Selatan, Kota 

Batu di Barat daya, serta Kabupaten Mojokerto di Barat. 

Kabupaten ini dikenal sebagai daerah perindustrian, pertanian, dan 

tujuan wisata. Kompleks pegunungan Tengger dengan Gunung Bromo 

merupakan atraksi wisata utama di Kabupaen Pasuruan. 
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Wilayah timur Kabupaten Pasuruan termasuk ke dalam wilayah Tapal 

kuda, Jawa Timur. Wilayah yang terluas di Kabupaten Pasuruan adalah 

Kecamatan Lumbang. 

Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 Kecamatan, yaitu :  

Bangil, Beji, Gempol, GondangWetan, Grati, Kejayan, Kraton, Lekok, 

Lumbang, Nguling, Pandaan, Pasrepan, Pohjentrek, Prigen, Purwodadi, 

Purwosari, Puspo, Rejoso, Rembang, Sukorejo, Tohsari, Tutur, Winongan, 

Wonorejo, sertamemiliki 341 Desa, 24 Kelurahan. 

Bangil adalah sebuah kota kecamatan yang ada di wilayah 

Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Saat ini mendapat 

julukan sebagai Bangkodir atau Bangil Kota Bordir yang dicanangkan 

sejak tanggal 11 September 2005, oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan 

dan mandapatkan Rekor MURI disertai Fashion Show (Fashion on the 

street) sepanjang 1KM. 

Bangil sendiri terletak di antara jalan akses dari Surabaya menuju 

Banyuwangi dan Bali, serta mempunyai jalur alternatif yang bisa 

menghubungkan kita dengan cepat ke Pandaan, Sukorejo serta Malang. 

B. Kondisi Demografi 

a. Laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk 

Pertumbuhan penduduk di kabupaten pasruan terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun ini di buktikan dengan banyaknya surat 

menta akta kelahiran disetiap kelurahan yang ada di wilayah kabupaten 

pasuruan. 
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Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berusaha menekan laju 

pertumbuhan laju penduduk, salah satunya program pembangunan 

berwawasan kependudukan. Program tersebut selaras dengan program 

keluarga berencana (KB) yang di laksanakan terus menerus oleh 

kantorkeluarga berencana dan pemberdayaan perempuan (KB dan PP) 

kabupaten pasuruan. 

Sampai sejauh ini, sosialisasi dan pembinaan terus dilakukan 

secara berkala, dengan target dapat menurunkan jumlah penduduk di 

kabupaten pasuruan, laju pertumbuhan dari tahun 2010-2015 terus 

mengalami peningkatan. 

Tabel 3.1.PerkembanganJumlahPenduduk Kabupaten Pasuruan 

NO TAHUN JUMLAH PENDUDUK 

1. 2010 1.461.908 jiwa 

2. 2011 1.470.835 jiwa 

3. 2012 1.493.754 jiwa 

4. 2013 1.503.969 jiwa 

5. 2014 1.518.804 jiwa 

6. 2015 1.550.914 JIWA 

Sumber :Badan Pusat Statistik Tahun 2016 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya di 

kabupaten pasuruan, jumlah penduduk semakin meningkat dari tahun ke 

tahun, meskipun  perubahan jumlah penduduk disetiap tahun tidak terlalu 

besar. Dan jumlah penduduk tersebut sudah sesuai dengan luas wilayah 

disetiap kecamatan tapi pemerintah kabupaten pasuruan juga menekan 
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adanya pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya agar masyarakat 

juga bisa hidup layak dan berkecukupan. 

Maka dari itu di setiap kecamatan yang ada di kabupaten pasuruan 

memiliki program-program khusus untuk menekan laju jumlah penduduk 

tentu saja dengan bantuan dari pusat serta kerjasama yang baik antara 

masyarakat dan pemerintah desa maupun di tingkat kabupaten. 

1. Mata Pencaharian 

Mata pencaharian merupakan kegiatan atau pekerjaan yang selalu 

di butuhkan oleh setiap kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan 

perekonomian keluarganya, baik untuk kebutuhan primer maupun 

kebutuhan sekunder. Untuk masyarakat di kabupaten pasuruan dulu 

mereka mayoritas bermata pencaharian dengan bertani, namun dengan 

berjalannya waktu mereka berpindah profesi sebagai buruh swasta dan 

industry kecil, tetapi tidak semua dari masyarakat di kabupaten pasuruan 

sebagai buruh swasta. 

Tabel 3.2. Mata Pencaharian 

No. 

Mata 

Pencaharian 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Petani 437 519 567 339 339 294 299 

2 Buruh Tani 452 442 456 352 352 356 228 

3 Buruh Swasta 3659 3661 3236 2236 2113 2213 2992 

4 PNS 3036 3032 2438 2238 3335 3635 3059 

5 ABRI 561 514 420 520 450 522 556 

6 Pensiunan 583 585 503 453 453 453 558 

7 Industri Kecil 102 164 184 184 171 171 804 
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8 Pertukangan 43 26 109 109 109 109 104 

9 Perdagangan 176 380 487 487 285 485 572 

10 Peternak 170 197 218 218 108 108 214 

11 Jasa angkutan 107 139 112 112 122 122 108 

12 Bidan 33 49 49 53 62 62 88 

13 Jasa lainnya 78 36 62 62 64 64 64 

  Jumlah 9.404 8510 7475 6473 8344 8447 9782 

Sumber :Kantor Kecamatan Bangil 2016 

Dari table diatas dapat diketahui bahwa penduduk di kabupaten 

pasuruan memiliki mata pencaharian yang beranekaragam, namun untuk 

mata pencaharian di bidang kesehatan sangat minim, hanya ada beberapa 

orang dan tidak mengalami peningkatan yang cukup besar disetiap 

tahunnya. Banyak masyarakat pasuruan mayoritas memilih menjadi buruh 

swasta maupun industri karena pasuruan merupakan daerah industri 

dengan UMR yang cukup lumayan untuk mencukupi kehidupan sehari-

hari namun sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya menonjolkan 

pariwisata yang ada di pasuruan mulai dari wisata alam hingga wisata 

religi itu semua agar perekonomian di pasuruan cakupannya lebih meluas 

dan juga lebih banyak lagi yang bisa di exploitasi untuk menarik para 

wisatawan agar mau berkunjung ke pasuruan. 

Tidak hanya itu pemerintah juga mencanangkan program desa 

maslahat yang nantinya akan membantu menggali potensi di setiap 

kecamatan yang ada di kabupaten pasuruan dengan harapan agar 

masyarakay yang ada di kabupaten pasuruan menjadi masyarakat yang 

sejahtera dan mandiri yang paling penting dapat meningkatkan 
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perekonomian di kecamatan tersebut sehingga bsa meminimalisir adanya 

desa tertinggal karena dengan adanya program ini semua desa di harapkan 

setara dengan perkebangan desa lainnya erutama di bidang ekonomi. 

2. Pendidikan 

Dalam masa pembangunan sekarang ini, sector pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat penting terutama digunakan untuk 

mengukur kualitas seseorang. Oleh karena dari sector sumber daya 

manusia mendapatkan tekanan/prioritas yang utama. 

Rata-rata tingkat pendidikan penduduk yang ada dalam suatu 

masyarakat seringkali dijadikan ukuran maju mundurnya kehidupan suatu 

masyarakat, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Semakin 

tinggi rata-rata tingkat pendidikan yang ada dalam suatu masyarakat 

menunjukkan suatu maju pula masyarakat tersebut.Terutama tentang cara 

berfikirnya, sikapnya dalam menerima, pembaharuan serta ide-ide yang 

kemudian dapat pula untuk menanggapi dan menyelesaikan permasalahan-

permasalahan kemasyarakatan, sebagai hasil dari perubahan sosial dan 

tuntutan jaman. 

Disamping itu dengan tingginya tingkat pendidikan rata-rata dalam 

suatu masyarakat akan menunjukan kualitas angka kerja, yang berarti 

dengan tingginya tingkat pendidikan tersebut akan mengurangi masalah-

masalah kependudukan. Dalam table 3 berikut ini akan dapat dilihat 

tingkat pendidikan penduduk di kabupaten pasuruan. 
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Tabel 3.3. Tingkat pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 usia 3-6 tahun yang belummasuksekolah TK 1.453 

2 Usia 7-18 tahun yang sedangsekolah 57.982 

3 Tamat SD/Sederajat 22.976 

4 Tamat SMP/Sederajat 18.422 

5 Tamat SMA/Sederajat 15.824 

6 Tamat D3/Sederajat 1.485 

7 Tamat S1/Sederajat 1.113 

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan 2016 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa minat pendidikan 

masyarakat di kabupaten pasuruan cukup bagus, karena mereka mayoritas 

sudah mengikuti program sekolah sampai 12 tahun atau setara sampai 

dengan sekolah menengah atas, itu membuktikan bahwa masyarakat desa 

di kabupaten pasuruan peduli dengan pendidikan. 

Banyak juga anak-anak dari kabupaten pasuruan yang 

mendapatkan beasiswa hingga ke luar negri berkat prestasi dan 

kegigihannya untuk belajar dan meuntut ilmu yang setinggi-tingginya 

karena itu juga merupakan kemajuan tolak ukur pendidikan suatu 

kabupaten dan bisa dikatakan kabupaten pasuruan merupakan kabupaten 

yang keseluruhan anak-anaknya mendapat pendidikan ang layak dan 

setara. 
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3. Agama  

Agama merupakan pegangan hidup bagi semua orang, agama juga 

merupakan tonggak yang paling utama bagi pembangunan karena ilmu 

tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu pincang.Mengenai 

agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan 

homogen.Menurut data demografi kabupaten pasuruan, mayoritas 

penduduk di kabupaten pasuruan beragama muslim itu di karnakan 

banyaknya ulama yang mendiami kabupaten pasuruan dan juga banyaknya 

pondok pesantren yang di dirikan dikabupaten pasuruan. 

Bahkan salah satu kecamatan di kabupaten pasuruan yakni 

Kecamatan Bangil mendapat julukan sebagai Bangil Kota Santri dan 

selain muslim ada juga yang beragama Kristen, konghucu dan hindu. akan 

tetapi bangunan tempat beribadah yang ada di kabupaten pasuruan yaitu 

mayoritas tempat ibadah orang muslim bahkan ada salah satu masjid yang 

bercorak chainise yakni masjid cengho itu membuktikan bahwa 

masyarakat di kabupaten pasuruan bertoleransi dan menerima budaya yang 

masuk saja dan untuk agama non muslim juga banyak terdapat gereja dan 

pure yang ada disekitar bangil dan kecamatan lainnya. 

 

4. Ekonomi Kabupaten Pasuruan 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengupayakan peningkatan 

pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian regulasi dan kebijakan untuk 

menumbuh kembangkan partisipasi aktif rakyat/ pemberdayaan ekonomi 
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kerakyatan melalui UKM dan Perindag, Bapemas serta sektor swasta 

dalam serangkaian aktifitas produksi barang dan jasa.  

Perhitungan PDRB akan menghasilkan gambaran mengenai volume 

ekonomi, struktur ekonomi dan perkembangannya serta kontribusi 

masing-masing sektor terhadap total PDRB. 

Sektor usaha yang diukur meliputi sektor pertanian, pertambangan dan 

penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, 

sektor bangunan, sektor perdagangan hotel dan restauran, sektor 

angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan, dan sektor jasa.  

Dari kinerja pembangunan ekonomi daerah tingkat pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Pasuruan pada tahun 2009 mencapai 5,31% dengan 

kekuatan ekonomi ( PDBR atas dasar harga berlaku ) Rp. 6.397.872, 16 

juta, dengan realisasi PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) sebesar Rp. 

87.356.770.052,57 dan Income Perkapita mencapai Rp. 9.302.164,-  

5. Pembiayaan Pembangunan KabupatenPasuruan

Gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pasuruan Akhir Tahun 2014 sebagai berikut : 

a. Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan terdiri dari Pendapatan

Asli Daerah dan Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. 

Pendapatan Daerah Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 

2.014.635.315.978,51 dan terlealisasi sebesar Rp. 2.205.943.023.961,45 

atau tercapai 109,50% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, 



55 
 

yang tercatat sebesar Rp. 1.819.738.370.147,41 berarti terjadi 

peningkatan sebesar 21,22%. 

Kontribusi terbesar Pendapatan Daerah Tahun 2014 adalah dana 

Perimbangan sebesar 61%, kemudian lain-lain Pendapatan yang sah 

sebesar 20%, dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 19%. Khusus untuk 

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 

341.164.831.499,01 dan terlealisasi sebesar Rp. 419.588.036.331,45 atau 

tercapai 122,99%. Bila dibandingakan dengan realisasi PAD Tahun 2013 

yang tercatat sebesar Rp. 278.165.169.902,41 maka mengalami 

peningkatan sebesar 50,84%. 

b. Belanja Daerah Tahun 2014 Kabupaten Pasuruan 

Belanja Daerah tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 2.269.922.278.953,63 

terealisasikan sebesar Rp. 2.000.790.721.322,78 atau terserap sebesar 

88,14%. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah tahun 

2013 tercatat sebesar Rp. 1.739.245.818.047,11 maka mengalami 

peningkatan sebesar 15,04%. 

Realisasi penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2014 sebesar Rp. 

262.527.558.894,38 dan realisasi pengeluarannya sebesar Rp. 

871.962.500,00 sehingga pembiayaan netto tahun 2014 sebesarRp. 

261.655.595.394,38. Dengan demikian selisih realisasi pendapatan 

daerah dan realisasi belanja daerah terjadi surplus sebesar Rp. 

205.152.437.245,08 srta sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 

2014 sebesar Rp.c466.807.898.033,05. 
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c. Pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Pasuruan 2012 

dianggarkan sebesar Rp. 170,651 milyar. Nilai sejumlah itu akan 

digunakan untuk menutupi rencana deficit/anggaran deficit tahun 

berjalan sebesar 14,541 milyar. Sedangkan realisasi pembiayaan netto 

naik menjadi sebesar Rp. 172,981 milyar, sehingga sisa lebih perhitungan 

anggaran tahun 2012 yang direncanakan sebesar Rp. 28,225 milyar 

meningkat menjadi Rp. 185,326 milyar, sisa lebih tersebut merupakan 

sumber penerimaan yang digunakan untuk pembiayaan tahun berikutnya. 

C. PendapatanAsli Daerah Kabupaten Pasuruan 

Anggaran dan Raalisasi PAD menunjukan : 

Tabel 3.3.Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasuruan 

Tahun 

Anggaran 

Target Realisasi 

2012 164.540.940.700,43 194.858.675.370,94 

2013 234.986.416.778,00 278.165.169.902,41 

2014 341.164.831.499,01 419.588.036.331,45 

2015 436.093.536.105,58 432.924.596.346,26 

Sumber: Profil Kabupaten Pasuruan 2016 

Dari tabel tersebut kita bisa tahu bagaimana pendapatan asli daerah 

di kabupaten pasuruan terus meningkat setiap tahunnya ini tak lepas dari 

berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten pasuruan 
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serta partisipasi dari masyarakat pasuruan untuk memajukan 

perekonomian pasuruan dan menambah daya tarik serta dapat juga 

membuat para investor tertarik membuat usaha di kabupaten pasuruan 

guna memajukan kabupaten pasuruan menjadi lebih baik dan tentu saja 

menjadi teladan desa maslahat di jawa timur khususnya.  

D. Fasilitas Kabupaten Pasuruan 

 Pendidikan 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan 

mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan 

kebijakan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan di 

bidang pendidikan termasuk memberikan fasilitas serta pelayanan yang 

terbaik bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan ini dibuktikan 

dengan dibangunnya beberapa perpustakaan yaitu : Perpustakaan Umum 

Pandaan, Perpustakaan Umum Bangil, dan Perpustakaan Umum Grati 

serta didukung oleh Perpustakaan Keliling guna memudahkan dalam 

menjangkau daerah-daerah yang ada di pelosok. 

 Kesehatan  

Dinas kesehatan juga memberikan pelayan yang memadai serta 

terbaik bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan, diantaranya membangun 

beberapa puskesmas serta rumah sakit yang tersebar dibeberapa wilayah 

yaitu :RSUD Bangil, Puskesmas Bangil, Puskesmas Pandaan, Puskermas 

Purwodadi, dan lain-lain 
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 Perhubungan 

Berdasarkan Peraturan Daerah tahun 2001 dan keputusan Bupati 

Pasuruan Nomor 29 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

DinasPerhubungan Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang 

perhubungan yang diserahkan (desentralisasi) dan yang diperbantukan 

kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Layanan dan Produk Unggulan yang diberikan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten Pasuruan adalah: 

Pengujian Kendaraan Bermotor waktu penyelesaian 21 menit 

Daftar uji berkala kendaraan bermotor via telepon 

Jemput pelayanan dengan mendatangi sesuai dengan permintaan 

pemohon 

Pembebasan denda retribusi kendaraan bermotor atau pemutihan 

setiap Hari Jadi Kabupaten Pasuruan dan Hari Jadi Perhubungan 

 Pasar Daerah 

Pasar Daerah menjadi salah satu daya tarik yang di miliki 

Kabupaten Pasuruan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat, 

banyaknya pasar yang tersebar disetiap daerah di Kabupaten Pasuruan 

berpotensi menjadi tujuan wisata belanja bagi yang berkunjung di 

Kabupaten Pasuruan, berikut ini adalah nama-nama pasar daerah yang 

tersebar di wilayah Kabupaten Pasuruan  
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Tabel 3.4. Nama Pasar yang ada di Kabupaten Pasuruan 

NO Nama Pasar Lokasi 

1 Pasar Bangil Kecamatan Bangil 

2 Pasar Beji Kecamatan Beji 

3 Pasar Gempol Kecamatan Gempol 

4 Pasar Pandaan Kecamatan Pandaan 

5 Pasar Grati Grati Tunon, Kecamatan Grati 

6 Pasar Kedawung Kecamatan Rejoso 

7 Pasar Warungdowo Kecamatan Pohjentrek 

8 Pasar Wonorejo Kecamatan Wonorejo 

9 Pasar Purwosari Kecamatan Purwosari 

10 Pasar Purwodadi Kecamatan Purwodadi 

11 Pasar Sukorejo Kecamatan Sukorejo 

12 Pasar Pasrepan Kecamatan Pasrepan 

13 Pasar Buah Pasrepan Kecamatan Pasrepan 

14 Pasar Nguling Kecamatan Nguling 

15 Pasar Buah Nguling Kecamatan Nguling 

Sumber : Profil Kabupaten Pasuruan 2016 
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Pada tabel diatas kita bisa melihat banyak pasar yang ada 

dikabupaten pasuruan bahkan setiap kecamatan mempunyai pasar 

tradisional lebih dari satu. 

Itu menunjukan geliat ekonomi yang bagus melalui pasar karena 

disana tempatnya pedagang serta pembeli bertemu untuk melakukan 

aktifitas ekonomi yang nantinya akan menunjukan pertumbuhan laku 

ekomoni dan dapat meningkatkan pendapatan perkapita setiap kepala 

keluarga. 

 PDAM 

 Stuktur Organisasi PDAM Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat 

Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kabupaten Pasuruan. 

Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum terdiri dari : 

 Badan Pengawas 

 Direksi 

 Koordinator Wilayah 

 Coorporate Secretary 

 Unit Pelaksana  

 Layanan dan Produk Unggulan dari PDAM : 

 Pemasangan sambungan baru ke rumah jangka waktu 1 hari 

 Pelayanan pengaduan masyarakat selama 24 jam 




