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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Gambaran Umum Kota Pasuruan 

1. Kondisi Geografis 

Kota Pasuruan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. Yang terletak tepat di jalur utama transportasi dan 

perdagangan Surabaya – Bali, menjadikan Kota dengan luas wilayah 36.58 

km2 atau sekitar 0.07 persen luas Jawa Timur ini cukup strategis memberikan 

kontribusi pada pergerakan perindustrian dan perdagangan. Kota Pasuruan 

yang terletak pada 7o 35’ - 7o 45’ Lintang Selatan dan 112o 45’ - 112o 55’ 

Bujur Timur merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Jawa Timur.  

Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 4 meter 

diatas permukaan laut yang dibatasi oleh wilayah administrasi Kabupaten 

Pasuruan kecuali disebelah utara yang berbatasan dengan Selat Madura. 

Gambar 3.1 Peta Kota Pasuruan 

Sumber: Kota Pasuruan dalam angka 2017 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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Berdasarkan pada peta diatas, lingkup wilayah Kota Pasuruan 

berdasarkan aspek administratif dan fungsional terbagi menjadi empat 

Kecamatan, yaitu Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Purworejo, 

Kecamatan Bugulkidul dan Kecamatan Panggungrejo, sejak keluarnya 

Perda Nomer 10 Tahun 2002 desa-desa yang ada di Kota Pasuruan 

dirubah statusnya menjadi kelurahan. Jumlah keseluruhan kelurahan di 

Kota Pasuruan sebanyak 34 kelurahan yang selanjutnya perwilayahan 

tersebut ditetapkan dalam pembagian luas wilayah kota beserta 

penetapan fungsi wilayah dengan luas wilayah sebagai berikut. 

 

Gambar 3.2 Luas wilayah menurut Kecamatan di Kota Pasuruan tahun 2016 

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan 

 

Dari grafik diatas dapat dilihat dari empat Kecamatan yang ada 

di Kota Batu Kecamatan Purworejo adalah kecamatan dengan luas 

wilayah terkecil yaitu 8,08 Km2, sedangkan Kecamatan Bugulkidul 

adalah kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 11,11 Km2. 

Tabel 3.1 Luas Wilayah menurut kecamatan di Kota Pasuruan 2016 

No Kecamatan Luas(m2) Presentase 

1 Gadingrejo 8.27 23.43 

2 Purworejo 8.08 22.90 

3 Bugulkidul 11.11 31.48 
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4 Panggungrejo 7.83 22.19 

Kota Pasuruan 35.29 100.00 

Sumber: PERDA Kota Pasuruan No 15 Tahun 2012 

Hampir lima puluh persen wilayah keempat kecamatan di Kota 

Pasuruan dipergunakan untuk pemukiman. Sementara sisanya 

merupakan lahan tanah sawah yang potensial untuk usaha bidang 

pertanian terutama tanaman padi. Khusus untuk wilayah kecamatan 

Bugulkidul, selain berpotensi sebagai lahan pertanian, sebagian 

wilayahnya yang berupa pantai menyebabkan berpotensi untuk  usaha 

di bidang perikanan seperti tambak garam. 

Seperti halnya wilayah lain di Pulau Jawa, Kota Pasuruan yang 

memiliki 34 kelurahan juga dilewati oleh banyak sungai. Meskipun 

tidak selebar sungai di daerah lain di Jawa Timur, keberadaannya telah 

mampu menunjang sektor pertanian. Ada 6 sungai yang mengalir Kota 

di bagian utara Provinsi Jawa Timur yang panjang totalnya adalah  ±  

23,50 km. 

Tinggi rata-rata wilayah Kota Pasuruan yang hanya 4 m dari 

permukaan laut menyebabkan kota ini rawan terkena banjir di Musim 

penghujan. Selain itu, kerawanan banjir juga disebabkab oleh wilayah 

kota ini  yang mempunyai kemiringan 0-3% dimana sebagian adalah 

berupa cekungan, serta keberadaan 6 sungai tersebut.  untuk 

pemukiman. Sementara sisanya merupakan lahan tanah sawah yang 

potensial untuk usaha bidang pertanian terutama tanaman padi. Khusus 

untuk wilayah kecamatan Bugul kidul, selain berpotensi sebagai lahan 
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pertanian, sebagian wilayahnya yang berupa pantai menyebabkan 

berpotensi untuk usaha di bidang perikanan seperti tambak garam. 

 

Tabel 3.2 Tinggi wilayah diatas permukaan laut (DPL) menurut 

Kecamatan di Kota Pasuruan 2016 

No  Kecamatan  Ibukota Kecamatan Tinggi (meter) 

1 Gadingrejo Gadingrejo 4.00 

2 Purworejo Kebonagung 4.00 

3 Bugulkidul Bugulkidul 4.00 

4 Panggungrejo Panggungrejo 4.00 

Sumber: Data podes 2014 

Jarak tempuh yang strategis dari Pemerintah Kecamatan 

menuju ke pusat Pemerintah Kota akan menunjang kegiatan 

Pemerintahan maupun kegiatan ekonomi. 

Tabel 3.3 Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten 

Kota Pasuruan (km) 2016 

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Jarak ke Ibukota 

Kabupaten (km) 

1 Gadingrejo Gadingrejo 3.00 

2 Purworejo Kebonagung 1.00 

3 Bugulkidul Bugulkidul 2.00 

4 Panggungrejo Panggungrejo 3.00 

Sumber: Data podes 2014 
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Gambar 3.3 Jumlah hari hujan menurut bulan di Kota Pasuruan, 

2012-1016 

Sumber: Kebun Benih Kota Pasuruan 

Dari gambar diatas dapat dilihat intensitas hujan tiap bulan 

mengalami penurunan di tahun 2016, berbeda dengan tahun-tahun 

sebelumnya yang memiliki intensitas curah hujan lebih tinggi. 

 

Gambar 3.4 Jumlah rata-rata curah hujan menurut bulan di Kota 

Pasuruan 2012-2016 

Sumber: Kebun Benih Kota Pasuruan 
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2. Pemerintahan 

Sejak berdirinya, Kota Pasuruan telah terjadi perkembangan 

dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 3 (tiga) 

Kecamatan. Pada tahun 2012 dimekarkan menjadi 4 kecamatan. 

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 30 orang, dengan 

28 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sebagian besar wakil rakyat 

pada lembaga ini memiliki adalah laki laki. Secara organisasi, lembaga 

wakil rakyat tahun ini terdiri dari enam fraksi, yaitu fraksi Partai PKB, 

Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PDIP, Fraksi GHPN (Gerakan 

Persatuan Hati Nurani), Fraksi AIR (Amanat Indonesia Raya), dan 

Fraksi Partai PKS.  Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kota 

Pasuruan dibentuk 3 komisi dan satu Koordinator/Pimpinan DPRD yang 

masing-masing beranggotakan 9 orang untuk komisi I, 9 orang untuk 

komisi II, 9 orang untuk komisi III 3 orang untuk Koordinator/Pimpinan 

DPRD Kota Pasuruan. 
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Gambar 3.5 Presentase Pegawai Negeri Sipi (PNS/ASN) menurut 

tamatan pendidikan di Kota Pasuruan 2016 

Sumber: Kota Pasuruan dalam angka 2017 

Dari gambar diatas jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Pasuruan 

dengan pendidikan SD berjumlah 3% atau 89 orang, SLTP/SMP 

berjumlah 5% atau 167 orang, SMA atau sederajat berjumlah 23% atau 

767 orang, Diploma berjumlah 17% atau 586 orang, tingkat sarjana 

berjumlah 46% atau 1566 orang, dan untuk Doktor/Ph.d berjumlah 6% 

atau 214 orang. Total Pegawai Negeri Sipil sampai 2016 adalah 3.389 

orang dari semua golongan. Pendidikan PNS di Kota Pasuruan 

menunjukkan peningkatan yang cukup bagus, hal ini ditunjukkan 

dengan tingkat pendidikan gelar sarjana 46%, dan ada juga yang 

berpendidikan SD sebesar 3%. Dengan meningkatnya kualitas PNS di 

Kota Pasuruan diharapkan dapat berdampak pada kemajuan dalam 

melaksanakan tugas Pemerintah sehingga dapat terwujud sistem 

Pemerintah Kota Pasuruan yang lebih baik. 

Tabel 3.4 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kota 

Pasuruan 2016 

No  Kecamatan  Desa  Kelurahan 

1 Gadingrejo 0 8 

2 Purworejo 0 7 

3 Bugulkidul 0 6 

4 Panggungrejo 0 13 

Kota Pasuruan 0 34 

Sumber: Data Podes 2014 

 Secara administratif, Kota Pasuruan terbagi menjadi 4 

Kecamatan dan 34 kelurahan. Yang Semula, wilayah administrasi 

Kota Pasuruan hanya meliputi tiga kecamatan, kemudian pada tahun 

2012 disahkan Perda yang mengatur pemekaran wilayah, yakni 
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dengan ditambahkannya Kecamatan Panggungrejo, yang 

merupakan hasil pemecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo dan 

Bugul Kidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintahan 

ini tidak berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan. 

1. Kecamatan Gadingrejo mempunyai jumlah 8 kelurahan. 

2. Kecamatan Purworejo mempunyai jumlah 7 Kelurahan. 

3. Kecamatan Bugulkidul mempunyai jumlah 6 Kelurahan, yang 

merupakan Kecamatan yang paling sedikit jumlah Kelurahannya. 

4. Kecamatan Panggungrejo yang mempunyai Kelurahan 

terbanyak, yaitu 13 Kelurahan. 

 

Tabel 3.5 Kelurahan yang ada di empat Kecamapatan 

No  Kecamatan  Kelurahan  

1 Gadingrejo Kelurahan Krapyakrejo 

Kelurahan Bukir  

Kelurahan Sebani 

Kelurahan Gentong 

Kelurahan Gadingrejo 

Kelurahan Randusari 

Kelurahan Karangketug 

Kelurahan Petahunan 

2 Purworejo Kelurahan Pohjentrek 

Kelurahan Wirogunan 

Kelurahan Tembokrejo 

Kelurahan Purutrejo 

Kelurahan Kebonagung 

Kelurahan Purworejo 

Kelurahan Sekargadung 

3 Bugulkidul Kelurahan Bakalan 

Kelurahan Krampyangan 

Kelurahan Blandongan 

Kelurahan Kepel 

Kelurahan Bugul Kidul 

Kelurahan Tapaan 
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4 Panggungrejo Kelurahan Ngemplakrejo 

Kelurahan Mayangan 

Kelurahan Trajeng 

Kelurahan Bangilan 

Kelurahan Kebonsari 

Kelurahan Karanganyar 

Kelurahan Kandangsapi 

Kelurahan Pekuncen 

Kelurahan Panggungrejo 

Kelurahan Mandaranrejo 

Kelurahan Tambaan 

Kelurahan Petamanan 

Kelurahan Bugul Lor 

Sumber: Profil Kota Pasuruan 

 Dari beberapa Kelurahan diatas kemudian terbagi lagi 

menjadi lingkup yang lebih kecil, yaitu RT/RW yang ada di Kota 

Batu. 

 

Gambar 3.6 Jumlah RT/RW menurut Kecamatan di Kota Pasuruan 

2013-2016 

Sumber: Data Kecamatan di Kota Pasuruan 

Dilihat dari tabel diatas, jumlah RT/RW yang ada di Kota 

Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo mempunyai jumlah RT/RW 
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yang paling banyak dibanding 3 kecamatan lain dengan jumlah 345 

RT dan 84 RW. 

Gambar 3.7 Jumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

Partai Politik dan jenis kelamin di Kota Pasuruan 2016 

Sumber: Sekertariat DPRD Kota Pasuruan 

 

3. Kependudukan  

Masyarakat Kota Pasuruan tergolong heterogen terdiri dari 

beragam etnis. Empat etnis yang mendominasi adalah Jawa, Madura, 

Tionghoa dan Arab. Etnis Madura lebih banyak mendiami wilayah utara 

Pasuruan, sedangkan tiga etnis lainnya tersebar di bagian tengah 

perkotaan. Heterogenitas masyarakatnya tidak lepas dari keberadaan 

pelabuhan yang menarik minat orang untuk datang dan kemudian 

tinggal di Kota Pasuruan. Mayoritas penduduknya memeluk agama 

Islam. Meskipun terdiri dari multi etnis, namun hubungan masing-

masing orang berjalan harmonis. 

Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 

2016 sebanyak 196.202  jiwa yang terdiri atas 97.183 jiwa penduduk 
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lakilaki dan 99.019 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan 

proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kota Pasuruan 

mengalami pertumbuhan sebesar 0.71 persen dengan masing-masing 

persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0.61 persen dan 

penduduk perempuan sebesar 0.82 persen. Sementara itu besarnya 

angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk lakilaki terhadap 

penduduk perempuan sebesar 98.14. Kepadatan penduduk di Kota 

Pasuruan tahun 2016 mencapai 5.560 jiwa/km2, mengalami 

peningkatan 0,72 persen dibanding tahun 2015. Kepadatan Penduduk di 

4 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi 

terletak di kecamatan Panggungrejo dengan kepadatan sebesar 7.738 

jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Bugulkidul sebesar 3.816 

jiwa/Km2. Hal ini tidak mengherankan jika Kecamatan Panggungrejo 

merupakan Kecamatan terpadat, karena Kecamatan Panggungrejo 

merupakan pusat kegiatan Pemerintah maupun kegiatan ekonomi. 

 

Gambar 3.8 jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan Kecamatan 

di Kota Pasuruan 2016 

Sumber: Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 
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Dilihat dari tabel diatas, jumlah penduduk jenis kelamin 

Perempuan lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki, dijelaskan lagi 

pada gambar dibawah. 

 

Gambar 3.9 Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan  penduduk menurut 

Kecamatan di Kota Pasuruan 2010, 2014 dan 2016  

Sumber: Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 

Pada tahun 2017, setiap bulan jumlah penduduk di Kota 

Pasuruan selalu mengalami peningkatan. Dari bulan Januari hingga 

bulan Maret, total kenaikan jumlah penduduk di Kota Pasuruan adalah 

sebanyak 577 jiwa dengan keterangan laki-laki sebanyak 304 jiwa dan 

perempuan sebanyak 273 jiwa. 

4. Pendidikan 

Pendidikan di Kota Pasuruan sudah cukup baik, hal ini dapat 

dilihat dari rasio murid-Guru pada tingkatan jenjang pendidikan. 

1. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) masih jauh dari ideal, secara 

nasional Kementrian Pendidikan Nasional mengutarakan bahwa 

rasio Guru-Murid pada tingkat pendidikan ini adalah 1 : 9.  Pada 

tahun 2016, rasio Guru-Murid di Kota Pasuruan pada tingkat 

pendidikan SD adalah sebesar 19,35 dan 11,63 untuk Madrasai 
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Ibtidaiyah (MI), sehingga angka ini masih jauh dari ideal, bahkan 

rasio Guru-Murid untuk SD angkanya jauh lebih besar dari MI. 

2. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), rasio Guru-Murid 

idealnya adalah 1 : 17.  Di Kota Pasuruan rasio Guru-Murid untuk 

tingkat SMP adalah 12,86 dan 9,94 pada jenjang Madrasah 

Tsanawiyah (MTS) artinya bahwa rasio Guru-Murid untuk jenjang 

SMP di Kota Pasuruan sudah ideal. 

3. Dan untuk jenjang Sekolah Menegah Atas (SMA), menurut 

Kemendiknas idealnya angka rasio GuruMurid adalah 1 : 17.  Di 

Kota Pasuruan, rasio Guru-Murid di jenjang ini adalah 13,62 SMA 

dan 12,37 Madrasah Aliyah (MA).  Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa rasio Guru-Murid pada jenjang pendidikan SMA/sederajat di 

Kota Pasuruan sudah bisa dikatakan ideal.  

5. Kesehatan 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedarsono adalah 

satu-satunya rumah sakit di Kota Pasuruan. Kapasitasnya mencapai 274 

tempat tidur pada tahun 2016. Selain rumah sakit, fasilitas kesehatan 

lainnya adalah Puskesmas yang tersebar di empat kecamatan, yaitu 

sebanyak 8 Puskesmas. Selain itu, Kota Pasuruan juga memiliki 

posyandu sebanyak 286 unit dan klinik atau balai kesehatan sebanyak 

14 unit yang terbagi di empat Kecamatan di Kota Pasuruan. 

6. Produk unggulan Kota Pasuruan 

Kawasan Kota Pasuruan saat ini tengah mengembangkan 

potensi daerahnya pada sektor Industri, karena sektor ini dinilai cukup 

membantu Kota Pasuruan untuk meningkatkan nilai PDRB kota 
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tersebut. Berbagai jenis industri di Kota Pasuruan terdiri dari industri 

formal dan non formal yang meliputi industri kimia agro dan hasil hutan 

serta industri logam, mesin elektronika dan aneka. Berikut ini adalah 

perkembangan industri di Kota Pasuruan : 

1. Industri Mebel 

Kota Pasuruan dikenal dengan sebutan kota industri 

meubel, mulai dari industri meubel rumah tangga dari skala kecil, 

menengah dan industri meubel skala besar dan berpotensi ekspor. 

Industri meubel di Kota Pasuruan tersebar di wilayah 

Kelurahan Purutrejo, Kelurahan Purworejo, Kelurahah Pohjentrek, 

Kelurahan  Gadingrejo, Kelurahan Krapyakrejo, Kelurahan Bukir, 

Kelurahan Petahunan, Kelurahan Gentong, Kelurahan Gadingrejo 

dan Kelurahan Randusari. Produk industri mebel ini adalah kursi 

tamu, meja makan, almari, tempat tidur dan lain-lain. 

Pemasaran hasil industri meubel meliputi wilayah Pulau 

Jawa dan Kalimantan dan potensi ekspor ke Amerika dan Eropa. 

Teknologi yang digunakan semi modern yaitu memadukan 

tradisional dan menggunakan mesin. 

2.  Industri Logam 

Industri logam adalah industri yang sangat berkembang di 

Kota Pasuruan selain industri meubel. Sentra industri logam skala 

kecil dan kerajinan dari logam di Kota Pasuruan berada di Kelurahan 

Mayangan, Kelurahan  Ngemplakrejo dan di sebagian wilayah 

Kecamatan Gadingrejo yang dikelola secara semi tradisional. 
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Produk yang dihasilkan telah banyak diakui memiliki 

kualitas yang baik dan memenuhi standar kualitas. Pemasaran hasil 

produksi tidak terbatas di wilayah Jawa Timur saja melainkan 

sudah sampai ke luar propinsi. Jenis kerajinan logam yang 

dihasilkan oleh industri kecil antara lain aksessories mobil dan 

motor, spare part mobil dan motor, peralatan rumah tangga dan 

Aksesories meubel. 

Perkembangan local intellegent oleh pengusaha industri 

logam mendorong industri ini berkembang menjadi produk 

komponen roda dua/empat, mesin diesel, perlengkapan perahu, 

perlengkapan pabrik atau industri besar dan mesin perkakas. 

Hingga tahun 2014, jumlah pengusaha industri logam yang 

terdapat di Kota Pasuruan sebanyak 410 pengusaha. Tenaga kerja 

dari industri logam yang dapat diserap mencapai 2.886 orang 

dengan nilai produksi Rp 537.619.865 ,- dan nilai investasi sebesar 

Rp 76.703.315 dengan nilai bahan baku sebesar Rp 244.470.020,-. 

Wilayah pemasaran meliputi wilayah Jakarta, Sumatera, Sulawesi 

dan ekspor ke Taiwan. 

Perkembangan industri logam di Pasuruan juga diikuti oleh 

berdirinya industri besar seperti PT. Boma Bisma Indra (Persero), 

Pabrik Tekstil Raindo Lestari dan Busana Jaya maupun perusahaan 

bengkel lainnya yang turut menciptakan iklim usaha industri logam 

yang kondusif dan kompetitif di Kota pasuruan. 

3. Industri Batik 
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Kota Pasuruan juga mengembangkan industri batik, bordir 

dan pakaian jadi. Batik Kota Pasuruan telah dipatenkan dan 

dikembangkan di perkampungan batik yang terdapat di Kelurahan 

Tembokrejo Kecamatan Purworejo dan di Kelurahan Bugul Kidul 

Kecamatan Bugul Kidul. 

Batik khas Kota Pasuruan berupa batik tulis dengan nama 

batik "Pasedahan Suropati dengan ciri khas daun sirih dan Burung 

Podang. Tujuan penetapan kain batik khas Kota Pasuruan adalah : 

a. Memberikan perlindungan hukum atas seni batik khas Kota 

Pasuruan 

b. Memberikan rasa percaya diri, kebanggaan dan pengenalan 

seni batik yang berbasi budaya masyarakat Kota Pasuruan 

c. Mendorong minat dan kreativitas masyarakat Kota Pasuruan 

untuk mengembangkan potensi seni batik 

d. Menjamin keterpaduan pengaturan dan arah pembinaan usaha 

di bidang industri busana dan/atau usaha pembuatan batik 

e. Melindungi kepentingan masyarakat dan mengupayakan 

adanya alat bukti hukum atas hak kekayaan intelektual yang 

mejadi aset daerah 

f. Menunjang peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan 

sumber daya alam, sumber daya manusia dalam proses 

pembuatan dan pemasaran batik khas Kota Pasuruan. 
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4. Industri Makanan dan Minuman 

Potensi Industri makanan dan minuman khas Kota 

Pasuruan berupa produk hasil industri makanan dan minuman 

adalah Roti Matahari, Bipang Jangkar, kembang gula Ting-Ting 

Jahe yang merupakan salah satu hasil industri makanan yang 

berkualitas ekspor. Sedangkan home industri makanan dan 

minuman antara lain makanan olahan dari ikan misalnya krupuk 

udang, petis udang dan terasi udang hutama, krupuk dan petis 

kupang, sirup Kebonagung, sirup Saritoga dan lain-lain. 

Masalah yang dihadapi para pengusaha makanan dan 

minuman adalah masalah ketersediaan bahanbaku dan akses 

pemasaran, masalah bahan baku yang tidak tersedia di pasaran 

lokal kecuali bahan baku ikan, sehingga harus didatangkan dari 

luar kota dan masalah akses pemasaran terutama produk home 

industri yang belum dikenal luas di luar Kota Pasuruan. 

Perlu difasilitasi akses kerjasama penyediaan bahan baku dan 

akses pemasaran. Salah satu upaya untuk membantu pemasaran produk 

industri makanan dan minuman di Kota Pasuruan yaitu untuk sajian 

makanan dan minuman rapat atau menjamu tamu untuk acara di 

lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. 

5. Industri Kerajinan Setir Mobil 

Industri kerajinan setir mobil di Kota Pasuruan cukup 

berkembang. Industri ini mengolah kayu menjadi setir mobil dengan 

wilayah pemasaranan meliputi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau 
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Kalimantan dan Pulau Sulawesi serta  diekspor hingga ke Amerika 

dan Eropa. Industri setir mobil didiringi dengan industri kerajinan 

tangan seperti gerabah kayu, peti kayu, tempat buah dari kayu, lilin 

hias, lampu hias, kotak obat dan lainnya. 

Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Pasuruan 

sangat berpotensi untuk dikelola menjadi produk yang berkualitas 

ekspor. Perhatian dari Pemerintah Kota Pasuruan meliputi : 

a. Memberikan pelatihan teknologi proses dan manajemen 

produksi. 

b. Memfasilitasi kepada pelaku pasar melalui kegiatan promosi, 

pelayanan teknis melalui UPTD Kayu di Kelurahan Bukir dan 

UPTD Logam di Kelurahan Ngemplakrejo 

c. Pembangunan sarana pemasaran berupa pusat pasar mebel di 

Kelurahan Bukir dan Randusari, terletak di Kelurahan Bukir, 

Sebani, Gentong, Krapyakrejo dan Petahunan. 

6. Industri Kerajinan (Art Furniture and Craft) 

7. Industri Kecil dan Menengah Sepatu 

Guna mendukung pengembangan IKM sepatu di Kota 

Pasuruan, di seluruh instansi Pemerintah Kota Pasuruan,  Walikota 

Pasuruan mengeluarkan    kebijakan bagi pegawai di lingkungan 

Pemkot Pasuruan untuk menggunakan produk lokal Kota Pasuruan 

untuk sepatu dan baju batik pada hari kerja yaitu Rabu dan Kamis. 

Selain untuk mengangkat potensi IKM di Kota Pasuruan juga untuk 

mengapresiasi hasil produksi lokal Kota Pasuruan. Industri sepatu 
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di Kota Pasuruan tersebar di semua kecamatan (4 kecamatan) serta 

terdapat di beberapa kelurahan. 

Selain produk industri Kota Pasuruan memiliki potensi pada 

produksi tanaman padi di wilayah Kota Pasuruan pada tahun 2016 luas 

panen padi mencapai 2.889 Ha,  Kecamatan Bugulkidul merupakan 

terdapat luas panen padi terbesar hingga mencapai 38.24 persen dari 

total luas panen kota Pasuruan. Tiga komoditas perkebunan di Kota 

Pasuruan yang paling menonjol pada tahun 2016 adalah kelapa, jambu 

mente dan kapuk randu. Selama tahun 2016, sebanyak 55 ton kelapa, 

0,33 jambu mente dan 0,45 ton kapuk randu dihasilkan Kota Pasuruan.   

Pada tahun 2016, populasi ternak besar di Kota Pasuruan yang 

didominsai kambing hingga mencapai 2.892 ekor, sapi potong 379 ekor. 

Untuk unggas ayam kampunng merupakan unggas yang banyak 

dipelihara hingga mencapai 43.503 ekor.  

 

Gambar 3.10 Luas lahan sawah menurut Kecamatan Kota Pasuruan 

(Hektar) 2016 

Sumber: Kota Pasuruan dalam angka 2017 
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Dari gambar grafik diatas kemudian dijabarkan kembali dalam 

gambar sebagai brikut. 

 

Gambar 3.11 Luas lahan sawah menurut Kecamatan dan jenis 

pengairan Kota Pasuruan (Hektar) 2016 

Sumber: Laporan Statistik pertanian tanaman pangan, penggunaan lahan 

 

B. Profil Dinas 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan di bentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Pasuruan, sedangkan tugas pokok dan fungsinya diatur oleh Keputusan 

Walikota Pasuruan No. 14 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan, yang secara umum 

mempunyai tugas dan kewenangan dalam melaksanakan koordinasi, komando 

dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan seksi-seksi dalam 

pemyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kota Pasuruan. 

BPBD Kota Pasuruan menetapkan visi yaitu : 

“Terwujudnya efektifitas pelayanan penanggulangan bencana yang tanggap, 

sigap, tangguh, terbuka dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan 

penanggulangan bencana.” 
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Untuk mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Pasuruan tersebut, maka dirumuskan misi sebagai pernyataan yang 

menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pembinaan kesiagaan, pencegahan dini dan pengurangan

resiko akibat bencana baik kepada aparatur Pemerintah maupun kepada

masyarakat.

2. Meningkatkan koordinasi dan jalinan kerja sama dengan SKPD pendukung

dan Antar Daerah Kabupaten/Kota terdekat dalam upaya perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi penanganan bencana.

3. Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang penanganan

bencana.

4. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

5. Mengoptimalkan pengendalian, pelayanan dan pelaksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi infrastruktur dan kondisi sosial akibat




