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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

A. Gambaran Umum Kota Pasuruan 

1. Sejarah Singkat Kota Pasuruan 

Pasuruan adalah sebuah Kota pelabuhan kuno. Pada masa kerajaan 

Airlangga, pasuruan sudah dikenal dengan sebutan “Paravan”. Pada masa lalu, 

daerah ini merupakan pelabuhan yang sangat ramai. Letak geografis yang strategis 

menjadi pasuruan sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan anatar pulau 

serta antar negara1. Hal ini membuat bansa dan suku bangsa di pasuruan terjalin 

dengan baik dan damai. Pasuruan yang dahulu disebut Gembong merupakan 

daerah yang cukup lama dikuasai oleh raja-raja Jawa Timur yang beragama 

Hindu. Pada dasawarsa pertama abad XVI yang menjadi raja di pasuruan adalah 

Pate Supetak. 

Pada tahun 1617-1645 yang berkuasa di Pasuruan adala seorang 

Tumenggung dari Kapulungan yakni Kiai Gede Kapoeloengan yang bergelar Kiai 

Gedee Dermoyudho I. Pasuruan mendapat serangan dri Kertosuro sehingga 

pasuruan jatuh dan Kiai Gedee Kapoeloengan melarikan diri ke Surabaya hingga 

meninggal dunia dan dimakamkan di pemakaman bibis (surabaya). 

Selanjutnya yang menjadi raja adalah Kiai Gedee Dermoyudho I yang 

bergelar Kiai Gedee Dermoyudho II (1645-1657). Pada tahun 1657 Kiai Gedee 

                                                           
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pasuruan, diakses 06 Agustus 2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pasuruan
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Dermoyudho II mendapat serangan dari Mas Pekik (Surabay), sehingga Kiai 

Gedee Dermoyudho II meninggal dan dimakamkan di kampung Dermoyudho, 

Kelurahan Purworejo, Kota Pasuruan. Mas pekik memerinth dengan gelar Kiai 

Dermoyudho III hingga menginggal dunia tahun 2671 dan diganti oleh putranya, 

Kiai Onggojoyo dari Surabaya. 

Kiai Onggojoyo kemudia harus menyerahkan kekuasaannya kepada 

Untung Suropati. Untuk Suropati adalah seorang budak beliau yang berjuang 

menantang Belanda, pada saat itu Untung Suropati sedang berada di Mataram 

setelah berhasil membunuh Kapten Tack. Untuk menghindari kecurigaan Belanda, 

pada tanggal 8 Februari 1686, pangeran Nerangkusuma yang telah mendapat restu 

dari Amangkurat I memerintahkan Untung Suropati berangkat ke Pasuruan untuk 

menjadi adipati dengan menguasai daerah Pasuruan dan sekitarnya. 

Untung Suropati menjadi raja di Pasuruan dengan gelar Raden Adipati 

Wironegoro. Selama 20 tahun pemerintahan Suropati dipenuhi dengan 

pertempuran-pertempuran melawan tentara pemerintahan dengan baik serta 

senantiasa membangkitkan semangat pada rakyatnya. 

Pemerintah Belanda terus berusaha menumpas perjuangan Untung 

Suropati, setelah beberapa kali mengalami kegagalan. Belanda kemudian bekerja 

sama dengan putra Kiai Onggojoyo yang juga bernama Onggojoyo untuk 

menyerang Untung Suropati. Mendapat serangan dari Onggojoyo yang dibantu 

oleh tentara Belanda, Untung Suropati terdesak dan mengalami luka berat hingga 

meninggal dunia. 
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Sepeninggal Untung Suropati kendali kerajaan dilanjutkan oleh putranya 

yang bernama Rakhmad yang meneruskan perjuangan samapi ke timur dan 

akhirnya gugur di medan pertempuran. Onggojoyo yang bergelar Dermoyudho IV 

kemudian menjadi Adapati Pasuruan. Setelah beberapa kali berganti pimpinan 

pada tahun 1743 pasuruan dikuasai oleh raden Ario Wironegoro. Pada saat Raden 

Ario Wironegoro menjadi Adipati di Pasuruan yang menjadi patihnya adalah Kiai 

Ngabai Wongsonegoro. 

Suatu ketika Belanda berhasil membujuk Patih Kiai Ngabai 

Wongsonegoro untuk menggulingkan pemerintahan Raden Ario Wironegoro. 

Raden Ario dapat meloloskan diri dan melarikan diri ke Malang. Sejak saat itu 

seluruh kekuasaan di Pasuruan dipegang oleh Belanda. Belanda menganggap 

Pasuruan sebagai kota Bandar yang cukup penting sehingga menjadikannya 

sebagai ibu kota krasiden dengan wilayah: Kabupaten Malang, Kabupaten 

Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Pasuran.  

Pemerintah Pasuruan sudah ada sejak Kiai Dermoyudho I hingga dibentuk 

Residensi Pasuruan pada tanggal 1 Januari 1901. Sedangkan Kotapraja Pasuruan 

terbentuk berdasarkan Ataatblat 1918 No. 320 dengan nama Stads Gemeente Van 

Pasoeroean pada tanggal 20 Juni 2918. 

Sejak tanggal 14 Agustus 1950 dinyatakan Kotamdya Pasuruan sebagai 

daerah otonom yang terdiri dari desa dalam 1 Kecamatan. Pada tanggal 21 

Desember 1982 Kotamadya Pasuruan diperluas menjadi 3 Kecamatan dengan 19 

Kelurahan dan 15 desa. Pada tanggal 12 Januari 2002 terjadi perubahan status 
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desa menjadi Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002, 

dengan demikian wilaya Kota Pasuruan terbagi menjadi 34 Kelurahan. 

Berdassarkan UU No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah terjadi perubahan 

nama dari kotamadya menjadi kota, maka Kotamadya Pasuruan berubah menjadi 

Kota Pasuruan. 

2. Geografis, Administrasi, dan Kondisi Fisik 

a. Geografis 

Kota Pasuruan berada diantara garis 112ᵒ  45’  derajat hingga 112ᵒ  55’ 

Bujur Timur dan 7ᵒ  45’ Lintang Selatan. Posisi Kota Pasuruan dalam 

pengembangan wilayah, termasuk strategis mengingat ia berada di 

persimpangan yang menghubungkan tiga kota besar, yakni: Surabaya-Bali, dan 

Bali-Malang. 

Wilayah Kota Pasuruan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 

rata-rata 4m di atas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah yang 

tidak terlalu miring ke timur dan utara anatara 0,3%. Keberadaan tersebut 

disamping menguntungkan tetapi juga merugikan karena di musim penghujan 

rawan banjir terutama di wilayah bagian utara. Hal ini disebabkan karena 

daerah tersebut terdapat bagian yang melengkung sehingga mengahambat 

pembuangan air ke laut. 

Kota Pasuruan berbatasan dengan selat Madura di sebelah utara, yang 

memisahkan wilayah Kota dengan Pulau Madura. Di sebelah Timur berbatasan 

dengan wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, sedangkan di sebelah 
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barat berbatasan dengan wilaayh Kraton dan disebelah selatan berbatasan 

dengan Keacamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. Kota Pasuruan 

merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas 

wilayah administrasi terkecil, yang terbagi atas 3 Kecamatan dan 34 

Kelurahan. 

Selayaknya wilayah perkotaan, sebagian besar luas wilayah digunakan 

untuk permukiman. lebih dari 50% luas lahan digunakan untuk bangunan yaitu 

1,909,94 Ha, sedangkan 30,58% luas lahan digunakan untuk lahan sawah. 

Apabila dilihat dari peta, maka Kota Pasuruan tergambar sebagai 

berikut. 

Gambar 3.1 Peta Kota Pasuruan 

 

 

 

 

 

   Sumber: RTRW Kota Pasuruan 2011-2031 

b. Administrasi 

Wilayah administrasi Pemerintah Kota Pasuruan meliputi empat 

kecamatan, yakni Bugul kidul, Purworejo, Panggungrejo dan Gadingrejo. 

Sementara itu, sejak keluarnya Perda Nomor 10 Tahun 2001 desa-desa yang 
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ada di Kota Pasuruan dirubah statusnya menjadi kelurahan. Jumlah 

keseluruhan keluruhan di Kota Pasuruan sebanyak 34 kelurahan. 

Wilayah administrasi Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, 

kemudian pada tahun 2012 disahkan Perda yang mengatur pemekaran 

wilayahn, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo, yang 

merupakan hasil peecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo, dan Bugulkidul. 

Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintah ini tidak berimbas pada 

bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan. 

Tabel 3.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk 

No Nama Kecamatan Luas (km) Penduduk 

1. Gadingrejo 8.27 km2 1.68 

2. Purworejo 8.08 km2 2.08 

3. Bugul Kidul 11.11 km2 2.81 

4. Panggungrejo 7.83 km2 1.94 

 Sumber: Badan Statistik Kota Pasuruan 2014-2015 

c. Kondisi Fisik 

1. Hidrologis 

Wilayah Kota Pasuruan dilalaui beberapa sungai, antara lain: sungai 

Dembong dengan panjang 7,5km yang membelah pusat yang terletak di 

Kecamatan Purworejo, sungai welang dengan panjang 1km terletak di 

Kecamatan Gadingrejo. Sedangkan di wilayah Kecamatan Bugulkidul terdapat 
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beberapa sungai, yaitu sungai petung panjang 6km, sungai sodo 3km, sungai 

kepel panjang 3km dan sungai calung dengan panjang 3km2. 

Sungai-sungai itu memeiliki daerah aliran yang sempit sehingga sering 

terjadi banjir sebagai akibat luasan penampang sungai yang tak memadai untuk 

menampung curah ujan. Tingkat kandungan sedimen yang terlarut dalam air 

sungai gembong dan welang pada saat banjir cukup besar. 

Apabila ditinjau dari potensi sumber air secara umum, Kota Pasuruan 

pada saat ini tergolong kondisinya baik terdapat di wilayah selatan Kota, 

karena pada umumnya bersumber dari mata air. Sedangkan wilayah Kota 

bagian barat, Utara dan Tengah pada umumnya masih terdapat masalah dengan 

kesulitan air. 

2. Klimatologi 

 Kota Pasuruan memiliki 2 musim yaitu kemarau dan musim penghujan 

yang berganti tiap 6 bulan sekali. Musim kemarau jatuh pada bulan Mei-

September dan musim penghujan jatuh pada bulan Oktober-April. Iklim tropik 

basah yang dimiliki Kota Pasuruan dipengaruhi oleh angin monsun barat dan 

monsun timur. Dari bulan November-Mei, angin bertiup dari arah utara laut 

dengan membawa banyak uap air yang menyebabkan musim peghujan dimana-

mana, sedangkan pada bulan Juni0Oktoner, angin bertiup dari Selatan tengara 

dengan sedikit uap air yang menyebabkan musim kemarau atau kekeringan 

dimana-mana3. 

 

                                                           
2 Website Dinas Kesehatan Kota Pasuruan tahun 2015 
3 Website Dinas Kesehatan Kota Pasuruan tahun 2015 
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3. Potensi Pengembangan Wilayah 

 Potensi obyek dan daya tarik wisata di Kota Pasuruan merupakan salah 

satu unggulan. Objek wisata yang dimiliki Kota Pasuruan terdiri dari beragam 

jenis wisata, mulai wisata alam sampai dengan wisata budaya, antara lain: wisata 

sejarah, religi dan Cagar Budaya. 

Pasuruan sebagai kota bandar kuno mempunyai banyak bangunan 

bersejarah yang potensial dikembangkan menjadi obyek wisata. Bangunan-

bangunan bernilai sejarah ang hinggah kini tetap lestari dan kebanyakan masih 

dalam bentuk aslinya sebagai besar adalah peninggalan pemerintah belanda. 

Potensi menarik lainnya yang dimiliki Kota Pasuruan, adalah adanya 

pelabuhan tradisional yang menjadi tempat berlabuh kapal-kapal pengangkut 

barang, seperti kayu dan sembako, baik pengiriman maupun yang datang ke Kota 

Pasuruan. 

Selain potensi dan daya tarik wisata, sesuai dengan Undang-undang 

Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota, maka peraturan daerah Kota Pasuruan mengamanatkan pembagian 

yang profisional antara kawasan linsung dan kawasan budidaya. Rencana kawasan 

lindung di Kota Pasuruan meliputi kawasan pelestarian alam, kawasan 

perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana. 

Kawasan budidaya di Kota Pasuruan terbagi menjadi kawasan permukiman, 
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perdagangan dan jasi, industri, perkotaan, pariwisata, pesisir, pertanian, pelayanan 

umum, dan peruntukan sektor informal.  

4. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

 Kota Pasuruan terletak di jalur utama yang menghubungkan pusat 

perekonomian Jawa Timur di Kota Surabaya dengan Bali sebagai pusat budaya 

dan pariwisata dengan melalui industri di Kota dan Kabupaten Probolinggo dan 

Kota maupun Kabupaten lain di sekitarnya di wilayah Jawa Timur. Hal ini 

menjadikan Kota Pasuruan sebagai salah satu wilayah yang penting dalam 

konstelasi perekonomian Jawa Timur. 

 Kegiatan perekonomian di Kota Pasuruan didukung oleh beberapa sektor, 

diantaranya perdagangan, angkutan dan komnukasi, industri, pertanian, jasa dan 

lain sebagainya. posisinya yang berada pada jalur strategis, menyebabkan sektor 

perdagangan berkembang pesat dan didukung oleh sektor industri yang 

berkesinabungan4. 

 Sektor industri utama dari Kota Pasuruan adalah industri kimia agro dan 

hasil hutan, dalam hal ini industri yang menonjol adala industri mebel. Usaha 

mebel banyak dijumpai di wilayah selatan Kota Pasuruan. Disamping terkenal 

dengan produk mebel di wilayah selatan dan barat Kota Pasuruan, industri 

pengecoran logam banyak dijumpai di wilayah utara Kota Pasuruan. 

 

                                                           
4 RKPD Kota Pasuruan tahun 2014. 
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5. Ketenagakerjaan dan Kemiskinan 

 Tenaga kerja memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian 

daerah sebagai salah satu faktor prduktif. Oleh karena itu Pemerintah Kota 

memiliki komitmen teinggi dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan yanag 

antara lain, kinerjanya dapat dilihat dalam tingkat partisipasi angakatan kerja, 

tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kesempatan kerja. 

Tabel 3.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran 

Terbuka dan Tingkat Kesempatan Kerja Kota Pasuruan tahun 2008-2012 

Tahun TPAK (%) TPT (%) TKK (%) 

2008 63,15 10,72 89,28 

2009 66,78 7,57 92.43 

2010 63, 29 7,23 92,77 

2011 51,77 5,73 92,80 

2012 65,97 9,16 91,04 

 Sumber: Dinas Sosial Kota Pasuruan tahun 2012 

 TPAK Kota Pasuruan menunjukkan perkembangan yang positif pada 

tahun 2012 dengan mengalami kenaikan dari 51,77% pada tahun 2011 menjadi 

65,97% pada tahun 2012. Namun hal ini bertentanagn dengan TPT yang 

mebgalami kenaikan yang cukup berarti dari 5,73% menjadi 9,16% dan 

penurunan angka TKK dari 92,80 pada tahun 2011 menjadi 91,04 pada tahun 

20125. 

 

                                                           
5 RKPD Kota Pasuruan tahun 2014 
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6. Sosial 

 Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Pasuruan, maka 

kompleksitas dan kualitas penyandang maslaah kesejahteraan sosial juga turut 

meningkat sejalan perkembangan perubahan sosial masyarakat. penanganan 

PMKS, jika tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial 

yang semakin meluas dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial 

masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial. 

 Pemerintah Kota Pasuruan telah melaksanakan program peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kegiatan pembinaan, pengembangan 

dan penyantunan. Kegiatan tersebut salah satu kegiatan agar pengentasan 

masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Keluarga Pra Sejahtera. 

Tabel 3.3  Capaian Kinerja Urusan Sosial Kota Pasuruan tahun 2008-2012 

No. Uraian 
Capaian 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. 
Rasio PMKS tertangani dengan 

jumlah PMS (%) 
4,80 5,15 4,67 5,135 5,35 

2. 

Rasio jumlah unit rumah yang 

dibantu perbaikan dengan 

jumlah rumah tak layak huni 

7,69 8,33 5,55 15,68  

 Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan,2012 

 Capaian kinerja urusan sosial Kota Pasuruan cenderung mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio PMKS tertangani dengan jumlah PMS 

misalnya, mengalami penurunan dari 5,15% pada tahun 2009 menjadi 4,67% pada 
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tahun 2010. Namun, pada tahun 2011 mengalami kenaikan kembali menjadi 

5,135%. Peningkatan rasio PMKS kembali terjadi pada taun 2012 menjadi 

5,35%6. 

 Pada umumnya, semua program kesejahteraan sosial di Kota Pasuruan 

memiliki akhir yang sama, yaitu menjamin standart hidup yang memadai bagi 

semua anggota masyarakat dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial. 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemeberdayaan, pelayanan, 

rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentang, termasuk bagi 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 

7. Seni Budaya  

 Masyarakat Kota pasuruan merupakan masyarakat multi etnis, bagian dari 

masyarakat Jawa Timur terdiri dari Jawa dan Madura. Hal ini memberikan 

dampak terhadap perkembangan kesenian dan kebudayaan di Kota Pasuruan, 

namun mampu menghargai nilai-nilai adat dan budaya masing-masing serta 

terbuka terhadap nilai-nilai positif yang datang dari luar. 

 Sementara itu, Pemerintah Kota Pasuruan mempunyai komitmen yang 

tinggi terhadap kebudayaan dan kesenian. Wujudnya, Pemerintah Kota Pasuruan 

melalui sanggar seni tari menyalurkan wujud dari kesenian seperti mengikuti 

lomba-lomban dan kompetisi budaya baik di tingkat provinsi maupun tingkat 

nasional dalam menunjukkan kondisi yang sangat saling kerjasama bagi 

pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan. 

                                                           
6 RKPD Kota Pasuruan tahun 2014 
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 Kota Pasuruan sangant kental dengan nuansa Islam, Islam banyak sedikit 

membawa pengaruh pada perkembangan seni budaya. Pertunjukan yang tumbuh 

subur di tengah masyarakat yaitu seni Hadrah. Hampir di setiap Kelurahan mudah 

dijumpai kelompok masyarakatnya memiliki ketarikan terhadap seni yang 

bernuansa Islam. Seni yang bernuansa Islam selalu ditampilkan sebagai salah satu 

hiburan pada acara pemerintahan. 

 Selain Hadrah, kesenian lesung merupakan salah satu kesenian masyarakat 

Kota Pasuruan yang sedang ramai-ramainya di lakukan oleh pemerintah. 

Perlombaan lesung banyak emnjadi agenda rutin peemrintah pada setiap acara. 

Beberapa bentuk kesenian daerah lain yanag ada di Kota Pasuruan dan mampu 

dipertahankan kelestariannya yaitu, seni tari, seni musik, seni suara, seni drama 

dll.  

 Kesenian yang ada di daerah bergantung pada kebijakan dan usaha 

pemerintah daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi kesenian. 

Bentuk pengembangan dan peningkatan potensi kesenian dan budaya Kota 

Pasuruan diantaranya Citra peduli budaya. Penyelenggaraan kegiatan tersebut 

tidak hanya berfokus pada peran dan partisipasi anak-anak usia dini dalam rangka 

pengenalan dan menumbuhkan kecintaan pada budaya daerah sejak dini. 

8. Kelembagaan dan  Pemerintah Daerah 

 Secara administrasi Kota Pasuruan terdiri dari tiga kecamatan dan tiga 

puluh empat kelurahan. Kota Pasuruan dipimpin oleh Walikota dan Wakil 
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Walikota, dengan organisasi pemerintah terdiri dari seorang Sekretaris daerah, 

Asisten, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala badan, Kepala Kantor dan camat. 

 Untuk mengontrol jalannya pemerintahan, di Kota Pasuruan telah 

terbentuk anggota dewan Perwakilan rakyat (DPRD) hasil pemilu tahun 2014. 

Anggota DPRD yang terdiri dari 8 partai pemenang pemilu yang terbagi atas tiga 

komisi dan enam fraksi. 

9. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kota Pasuruan 

 Visi dari Kota pasuruan adalah “Kota Pasuruan lebih sejahtera, 

mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri”. 

Sedangkan untuk mewujudkan visi diatas, rumusan misi Pembangunan Kota 

Pasuruan 2016-2021 adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan layanan kualitas pendidikan dicapai sebagai penekanan pada 

fokus sebagai berikut: 

 a.  Pembebasan biaya pendidikan pada berbagai jenjang  

b. Pemerataan layanan pendidikan, khusnya bagi anak usia sekolah dari 

keluarga miskin 

c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, terutama laboratorium dan 

perpustakaan 

d. Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan 

2. Meningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat 
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3. Menciptakan kualitas kerja dan kualitas iklim usaha yang kondusif 

4. Meningkatkan perdagangan dan pengembangan jasa dan industri untuk   

pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak 

5. Meningkatkan infrastruktur Kota, sarana dan prasarana dasar serta 

pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan 

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata pemerintah yang baik 

7. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa, berbudaya yang diliputi harmoni 

sosial dan kesalehan sosial 

10. Kawasan Penataan Ruang Perkotaan  

Berdasarkan Undang-undang No. 2006 Tahun 2007 tentang penataan 

ruang menjelaskan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan 

pemanfaatan ruang yaitu upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang 

sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program 

beserta pembiayaannya, dan pengendalian pemanfaatan ruang yaitu upaya untuk 

mewujudkan tertib tata ruang. 

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 

sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan stategi kabupaten/kota yaitu wilayah yang 

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting 



58 
 

dalam linkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 

lingkungan. 

11. Kawasan Perumahan dan Permukiman 

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan 

kawasan  permukiman yaitu perumahan dan kawasan permukiman adalah satu 

kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelanggaraan perumahan, 

penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, perumahan 

dan peningatan kualitas kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan ssitem 

pembiayaan, serta peran masyarakat. 

Kawasan permukiman yaitu bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 

lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan 

yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

Daerah kawasan permukiman kumuh di Kota Pasuruan memiliki 

karakteristik sebagai permukiman nelayan, permukiman pendukung kegiatan 

nelayan serta permukiman padat perkotaan. Pola penganaan yang akan dilakukan 

adalah melalui kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan 

pola penanganan revitalisasi dan peremajaan. 

12. Alih fungsi Lahan Pertanian 

Lahan merupakan bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu 

lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta lingkungan fisik yang meliputi tanah 

beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, 
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aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh 

manusia. Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha 

pertanian. Sedangkan lahan pertanian berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian 

yang ditetapkan untuk lindungi dan dikembangkan secara konsisten guna 

menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan 

nasional7. 

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan sistem dan 

proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan 

dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan 

kawasannya secara berkelanjutan.  

 Salah satu fenomena dalam pemanfaatan lahan yaitu adanya alih fungsi 

lahan pertanian aktif dijadikan lahan non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian 

pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan 

berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara 

tetap maupun sementara. 

B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pasuruan yang secara umum berfungsi dalam 

mengurusi pengendalian dan pemanfaatan ruang kota.  

 

                                                           
7 Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan pangan berkelanjutan 
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1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan 

Tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 tahun 2011.  Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian 

dan pengembangan8.  Adapun fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, statistik, 

penelitian dan pengembangan, pengoordinasian penyusunan perencanaan 

pembangunan, pengoordinasian kerjasama pembangunan daerah, pembinaan, 

pengengendalian, fasilitas dan pelaksanaan perencanaan pemangunan ekonomi, 

perencanaan pembangunan sosial budaya, perencanaan pembangunan prasarana, 

statistik serta penelitian dan pengembangan, pelaksanaan kegiatan penatausahaan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya9. 

2. Struktur Organisasi 

 Struktur Organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dapat mendukung berjalannya organisasi 

tersebut dengan baik. Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dijelaskan 

dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 tahun 2011, adapun dapat dilihat 

sebagai berikut. 

                                                           
8 Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2011 
9 Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2011 
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan  Kota 

Pasuruan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan 
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3. Tugas-tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pasuruan 

 Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan 

memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka 

pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama 

dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur 

masyarakat. 

4. Tugas-tugas Sekretaris Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Kota 

Pasuruan 

 Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan 

program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas 

pelayanan administrasi, untuk melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi10: 

a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan 

b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi 

keungan dan administrasi kepegawaian 

c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengakapan dan hubungan 

masyarakat 

d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakan 

e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksaan kegiatan unit kerja 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.   

                                                           
10 Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah. 
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5. Tugas-tugas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas 

a. Menyusun rencana kerja subbagian 

b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan 

penyusuanan program 

c. Pelaksanakan penyusunan program 

d. Melaksanakan analisi, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan 

programm 

e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program 

f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

6. Tugas-tugas Subabgian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

a. Menyusun rencana kerja subbagian 

b. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan 

di lingkungan kerja 

c. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan 

prasarana 

d. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpangan, pendistribusian, 

dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya 

e. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta prasarana dinas dan aset 

lainnya 

f. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan 

pendokumentasian 
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g. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan 

perpustakaan  

h. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanana dan 

pemeliharaan data kepegawaian 

i. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji 

berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan 

j. Melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut 

kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai 

k. Melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan 

pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas 

l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin 

pegawai 

m. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga 

teknis dan fungsional 

n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian 

o. Melaksanakan tugas kain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tuga 

dan fungsinya 

7. Tugas-tugas Subbagian Keuangan mempunyai tugas :  

a. Menyusun rencana kerja subbagian 

b. Melaksanakan penyusunan rencana rencana kegiatan pengelolaan 

administrasi keuangan 

c. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan 

d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian 
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e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

8. Tugas-tugas Bidang Statistik, Peneitian dan Pengembangan 

 Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis statistik, penelitian dan 

pengembangan. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengmabangan mempunyai 

fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan bidang pengelolaan statistik, peenlitian dan 

pengembangan 

b. Peumusan kebijakan teknis pengelolaan statistik, penelitian dan 

pengembangan 

c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitas dan penyelenggaraan 

pengelolaan statistik, penelitian dan pengembangan 

d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan statistik, penelitian 

dan pengembangan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsi 

9. Tugas-tugas Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya 

 Bidang ekonomi, sosial dan busaya mempuya tugas pokok merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi, sosial 

dan budaya. Bidang tersebut mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan perencanaam bidang pembangunan ekonomi, sosial dan 

budaya 
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b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi, sosial 

dan budaya 

c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitas dan penyelenggaraan 

perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. 

d. Pengedalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan 

ekonomi, sosial dan budaya 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

10. Tugas-tugas Bidang Prasarana Perkotaan 

 Bidang prasarana perkotaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan prasaran perkotaan 

yang meliputi prasarana ekonomi dan prasarana sosial budaya. Bidang tersebut 

memiliki fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan bidang prasarana perkotaan 

b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan prasarana perkotaan 

c. Perumusan kebijakan tata ruang wilayah kota 

d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitas dan penyelnggaraan 

perencanaan prasarana perkotaan 

e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan prasarana perkotaan  

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  
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11. Tugas-tugas Kelompok Jabatan Fungsional 

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.  

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 

diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk.  

d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja.  

C. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan 

1. Kondisi Personel 

 Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pasuruan memiliki jumlah 

pegawai sebanyak 17 (tujuh belas) . Berikut tabel kepegawaian Badan 

Perencanaan Pembangunan Kota Pasuruan. 

Tabel 3.4 Penyebaran Tugas Per/bidang 

NO STRUKTUR/SEKSI JUMLAH 

1.  Kepala Bappeda 1 

2. Sekretaris 1 

3. Kasubag Penyusunan Program 1 

4. Kasubag Umum & Kepegawaian 1 

5. Kasubag Keuangan 1 

6. Ka. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah 1 

7. Kasubag Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan 1 
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8. Kasubag Perencanaan Pembangunan sarana dan 

Prasarana 

1 

9. Ka. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan 1 

10. Kasubag Perencanaan Pembangunan Sosial dan 

Budaya 

1 

11. Kasubag Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 1 

12. Ka. Bidang Perencanan Pembangunan Ekonomi 1 

13.  Kasubag perencanaan Pembangunan Jasa Keuangan 

dan Investasi 

1 

14. Kasubag Perencanaan Pembangunan Pertanian, 

Industri dan Perdagangan 

1 

15. Ka. Bidang Penelitian dan Pengembangan 1 

16.  Kasubag Bidang Litbang Ekonomi dan 

Pengembangan Wilayah Perkotaan 

1 

17. Kasubag Litbang Sosial Budaya dan Pemerintahan 1 

Sumber: Website Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pasuruan 2016 

2. Sarana dan Prasarana 

 Di samping sumber daya yang profesional, ketersediaan sarana dan 

prasarana kerja juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam 

rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan 

Perencanaan Pembangunan Kota Pasuruan. 
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D. Gambaran Umum Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo 

1. Administrasi 

 Kelurahan Sekargadung secara administrasi terbagi menjadi 7 (tujuh) RW 

dan 39 (tiga puluh sembilan) RT. Luas wilayah Kelurahan Sekargadung 1,51 

Km2. Batas wilayah Kelurahan Sekargadung adalah: 

 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Krampyangan 

 2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bakalan 

 3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sekarputih 

 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tembokrejo 

2. Penduduk 

 Jumlah penduduk di Kelurahan Sekargadung penduduk perempuan lebih 

banyak dari pada penduduk laki-laki. 

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk di Kelurahan Sekargadung 

Uraian 2016 

Laki-laki 4346 jiwa 

Perempuan 4433 jiwa 

Jumlah 8824 jiwa 

Sumber: Kecamatan Purworejo 2016 

 Badan pusat statistik Kota Pasuruan mencatat 8824 penduduk bermukiman 

di wilayah Kelurahan Sekargadung pada tahun 2016. Komposisi penduduk 

Kelurahan Sekargadung 49,60% laki-laki dan 20, 40% perempuan. Jumlah 

penduduk laki-laki dan perempuan berbanding tipis dengan sexratio sebesar 98, 

4. Angka ini merupakan perbandingan yang menunjukkan setidaknya ada 98 
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penduduk berjenis kelamin laki-laki dari setiap 100 orang penduduk 

perempuan. Kepadatan penduduknya 3,933 jiwa perkilometer ersegi. 

Kelurahan sekargadung yang memiliki luas pada peringkat kedua dari tujuh 

kelurahan yang ada di Kecamatan yang ada di Kecamatan Purworejo dengan 

kepadatan penduduk terendah. 

 Menengok komposisi penduduk Kelurahan Sekargadung, secara umum 

jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanding dengan perempuan 

tpada tiap kelompok umur. Namun tidk demikian halnya dengan kelompok 

umur diatas 65 tahun, jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-

laki. Indikasi bahwa angka harapan hidup perempuan lebih baik dibandingkan 

laki-laki. 

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Dilihat dari Usia 

Uaraian 2013 

Rasio ketergantungan 31,65 jiwa 

Usia 0 – 14 tahun 1,662 jiwa 

Usia 15 – 64 tahun 4,060 jiwa 

Usia 65 tahun lebih 218 jiwa 

Youth Dependency 27,98 jiwa 

Aged Dependency 3,70 jiwa 

Sumber: Kecamatan Purworejo 2014 

  Rasio ketergantungan penduduk usia non produktif sebesar 31,65 artinya 

setiap seratus penduduk usia poduktif di Kelurahan Sekargadung menanggung 

kurang lebih 32 orang usia tidak produktif. Dengan kata lain, secara lebih detail 
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seratus orang penduduk usia produktif menanggung 28 usia muda dan 4 usia 

lanjut. Struktur penduduk yang tertuang dalam komposisi penduduk, 

diharapkan mampu memberikan arah kebijakan di wilayah yang bersangkutan. 

  Jika ditinjau perkembangan jumlah penduduk, selama kurun waktu 2010-

2016 penduduk Kelurahan Sekargadung terus mengalami peningkatan. Dari 

aspek pertumbuhan penduduk, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 

dengan peningkatan 2,7% setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 

0,9%. 

3. Kesehatan  

  Fasilitas kesehatan yang tersedia di kelurahan Sekargadung adalah 

puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter, dokter umum dan bidan. 

Tabel 3.7 Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Sekargadung 

Uraian 2016 

Puskesmas 1 

Puskesmas Pembantu 1 

Praktek Dokter 2 

Apotik 0 

Dokter Umum 2 

Bidan  1 

 Sumber: Kecamatan Purworejo 2016 

  Bentuk sarana dan prasaran kesehatan di Kelurahan Sekargadung terdiri 

dari puskesmas dan puskesmas pembantu. Selain itu, terdapat pula praktek 
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dokter, dokter umum dan bidan. Secara umum, fasilitas kesehatan umum 

belum sebanding dengan jumlah penduduk yang berjumlah 8824 jiwa. 

4. Sosial  

  Jumlah keluarga prasejahtera di Keluraha Sekargadung relatif besar. 

Keluarga predikat prasejahtera di Kelurahan Sekargadung sebanyak 173 

keluarga atau sekitar 10,2% dari 4199 keluarga. Undang-undang Nomor 52 

tahun 2009 mengelompokkan keluarga menjadi lima tingkatan menurut 

kelayakan pemenuhan kebutuhan spiritual dan materiil, dimulai dari 

prasejahtera hingga sejahtera. 

5. Pertanian 

  Jika dilihat dari jumlah rumah tangga pertaniannya, tiga subsektor yang 

ada adalah tanaman pangan, holtikultura dan peternakan. Jumlah rumah tangga 

usaha tanaman pangan sebanyak 31 rumah tangga. Tanaman pangan yang 

diusahakan di Kelurahan ini hanya terbatas pada padi dan jagung. Terbatasnya 

kesuburan tanah. Untuk tanaman holtikultura terdiri dari 16 rumah tangga dan 

untuk perkebunan tebu 4 ruamh tangga. 

 Potensi yang ada di kelurahan ini wajib dikembangkan. Bagaimanpun 

juga, pengembangan sumber pangan sangat penting dalam upaya mencapai 

ketahanan pangan yang lebih baik. 

  Selain subsektor pertanian tanam pangan, Keluraha Sekargadung juaga 

melakukan usaha pada subsektor peternakan dengan jenis ternak besar, ternak 

kecil dan ternak unggas. Jenis ternak besar dibudidayakan adalah sapi dan 

ternak kecil kambing. Bukan ternak besar atau kecil, unggaslah yang 
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meemgang peranan penting. Peternak di Keluraha Sekargadung mengusahan 

kuarang lebih dari 1,502 unggas. 

Tabel 3.6 Populasi Ternak Keluarahan Sekargadung 

Uraian 2016 

Ternak Besar 29 

Ternak Kecil 121 

Ternak Unggas 1,502 

Sumber: Kecamatan Purworejo 2016 


