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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Pada Bab ini, penulis ingin memberikan gambaran dan informasi terkait 

lokasi penelitian yang dilaksanakan. Dengan adanya hal ini di harapkan pembaca 

mendapatkan kemudahan dalam melihat lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh 

penulis. Mengingat lokasi penelitian ini tidak semua masyarakat mengetahui, 

sehingga perlu penjabaran dan penjelasan secara rinci. 

A. Gambaran Umum Kota Pasuruan 

 Kota Pasuruan adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. 

Kota ini terletak 60 km sebelah tenggara Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur 

dan 335 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Letak Kota Pasuruan yang tepat di 

jalur utama transportasi dan perdagangan Surabaya – Bali, menjadikan kota 

dengan luas wilayah 35,29 km
2 

atau sekitar 0,07 persen luas wilayah Jawa Timur 

ini cukup strategis memberikan kontribusi pada pergerakan perindustrian dan 

perdangan di wilayah Indonesia bagian timur.
98

 

1. Kondisi Geografis 

 Kota Pasuruan berada diantara garis 112
o 

45’ derajat hingga 112
o
 55’ 

Bujur Timur dan 7
o
 45’ Lintang Selatan merupakan salah satu daerah tingkat II di 

Provinsi Jawa Timur. Posisi Kota Pasuruan dalam pengembangan wilayah 

termasuk strategis mengingat berada di persimpangan yang menghubungkan tiga 

                                                             
98 https://pasuruankota.go.id/profil-pasuruan/, diakses 11 Maret 2019 

https://pasuruankota.go.id/profil-pasuruan/
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kota besar, yakni : Surabaya-Bali, dan Bali-Malang. Kota Pasuruan juga memiliki 

panjang pantai 4,5 km yang terbentang dari barat ke timur.
99

 

 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 yang akan menuju ke 

Kabupaten/Kota Probolinggo, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan 

wilayah Kraton Kabupaten Pasuruan yang akan menuju ke arah Kota Surabaya 

dan disebelah selatan berbatan dengan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten 

Pasuruan yang akan menuju ke Kabupaten/Kota Malang.
100

 Seperti halnya 

wilayah lain di Pulau Jawa, Kota Pasuruan juga dilewati oleh banyak sungai. 

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

mampu menunjang sektor pertanian. Ada enam sungai yang mengaliri Kota di 

bagian utara Provinsi Jawa Timur yang panjang totalnya adalah ± 23,50 km.
101

 

 Wilayah Kota Pasuruan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-

rata 4 m di atas permukaan air laut menyebabkan Kota Pasuruan rawan terkena 

banjir di musim penghujan. Selain itu, kerawanan banjir juga disebabkan oleh 

kondisi permukaan tanah yang mempunyai kemiringan antara 0-3% dimana 

sebagian adalah berupa cekungan, serta keberadaan enam sungai tersebut. 

Kemudian lahan tanah sawah yang ada sangat berpotensi untuk usaha bidang 

pertanian terutama tanaman padi.  

 Selayaknya wilayah perkotaan, sebagian besar luas wilayah digunakan 

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

                                                             
99 https://spipisepasuruankota.wordpress.com/investasi/gambaran-umum/, diakses 11 Maret 
2019 
100 Ibid, diakses pada 20 Mei 2019 
101 Pasuruan Dalam Angka 2017, hal. 41 

https://spipisepasuruankota.wordpress.com/investasi/gambaran-umum/
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1.909,94 Ha, sedangkan 30,58% luas lahan digunakan untuk lahan sawah.
102

 

Apabila dilihat dari peta, maka Kota Pasuruan tergambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Peta Kota Pasuruan 

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2019 

                                                             
102 
http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_62a1124ef1_
BAB%20VIBAB%206%20PROFIL%20KOTA%20PASURUAN.pdf diakses pada 11 Maret 2019 

Kelurahan Mayangan 

http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_62a1124ef1_BAB%20VIBAB%206%20PROFIL%20KOTA%20PASURUAN.pdf
http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_62a1124ef1_BAB%20VIBAB%206%20PROFIL%20KOTA%20PASURUAN.pdf
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2, Administrasi Kota Pasuruan  

 Wilayah administrasi Kota Pasuruan sebelumnya hanya meliputi tiga 

Kecamatan, kemudian pada Tahun 2012 disahkan Peraturan Daerah yang 

mengatur pemekaran wilayah, yakni dengan ditambahkannya Kecamatan 

Panggungrejo, yang merupakan hasil pecahan Kecamatan Purworejo, Gadingrejo, 

dan Bugulkidul. Namun pemekaran wilayah administrasi pemerintah ini tidak 

berimbas pada bertambahnya luas wilayah Kota Pasuruan.
103

 

Hasil dari pemekaran wilayah tersebut, wilayah administrasi Pemerintah 

Kota Pasuruan meliputi empat Kecamatan dengan luas 35,29 Km
2
.
104

 Kecamatan 

tersebut diantaranya Bugul Kidul, Purworejo, Gadingrejo, dan Panggungrejo. 

Sementara itu, sejak keluarnya Perda Nomor 10 Tahun 2001, desa-desa yang ada 

di Kota Pasuruan dirubah statusnya menjadi kelurahan. Jumlah keseluruhan 

Kelurahan di Kota Pasuruan sebanyak 34 Kelurahan, meliputi Bugul Kidul yang 

terdiri atas 6 Kelurahan, Purworejo yang terdiri atas 7 Kelurahan, Gadingrejo 

yang terdiri atas 8 Kelurahan, dan Panggungrejo yang terdiri atas 13 Kelurahan. 

Tabel 3.1 : Luas Wilayah Kota Pasuruan 

Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015 

Kode Kecamatan Luas Wilayah (Km
2
) Persentase 

010 Gadingrejo 8,27 23,43 

020 Purworejo 8,08 22,90 

030 Bugulkidul 11,11 31,48 

031 Panggungrejo 7,83 22,19 

Kota Pasuruan 35,29 100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan 

 

                                                             
103 https://pasuruankota.go.id/geografi/, diakses pada 11 Maret 2019 
104 Kota Pasuruan Dalam Angka 2017, Op. Cit., hal. 40 

https://pasuruankota.go.id/geografi/
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3. Kondisi Demografi 

 Penduduk Kota Pasuruan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 

sebanyak 196.202 jiwa yang terdiri atas 97.183 jiwa penduduk laki-laki dan 

99.019 jiwa penduduk perempuan. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa di tahun 

2016 jumlah penduduk mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 

2015 yang berjumlah 194.815 jiwa. Angka tersebut meningkat sekitar 0,71% atau 

mengalami pertambahan sebanyak 1.387 jiwa. Dengan persentase pertumbuhan 

penduduk laki-laki sebesar 0,61 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,82 

persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin pada tahun 2016 

penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 98,14. 

 Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kota Pasuruan dikarenakan 

beberapa faktor seperti faktor alami berupa aspek fertilitas (kelahiran) dan 

mortalitas (kematian), juga dikarenakan faktor lain berupa migrasi atau 

perpindahan penduduk baik yang masuk maupun yang keluar. Selain itu, 

kepadatan penduduk di Kota Pasuruan pada tahun 2016 mencapai angka 5.560 

jiwa/km
2
. Hal tersebut berarti ada peningkatan sebesar 0,72 persen dibanding 

tahun 2015.
105
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Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut 

Kecamatan di Kota Pasuruan Tahun 2015-2016 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk (ribu) 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk per Tahun (%) 

2015 2016 2015 – 2016 

1. Gadingrejo 43.940 44.263 0,81 

2. Purworejo 55.754 56.389 1,20 

3. Bugulkidul 30.966 31.557 1,92 

4. Panggungrejo 64.155 63.993 0,17 

Kota Pasuruan 194.815 196.202 0.71 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan 

 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan 

penduduk di setiap kecamatan yang ada di Kota Pasuruan yaitu 0,71% per tahun 

dengan Kecamatan Gadingrejo 0,81%, Kecamatan Purworejo 1,20%, Kecamatan 

Bugulkidul 1,92%, dan Kecamatan Panggungrejo 0,17%. Kemudian rastio jenis 

kelamin menurut kecamatan yang ada di Kota Pasuruan bisa dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut 

Kecamatan di Kota Pasuruan 

No Kecamatan 

Jenis Kelamin (ribu) 
Rasio Jenis 

Kelamin Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Gadingrejo 22.279 21.984 44.263 1,01 

2. Purworejo 28.099 28.290 56.389 0,99 

3. Bugulkidul 15.535 16.022 31.557 0,97 

4. Panggungrejo 31.270 32.723 63.993 0,96 

Kota Pasuruan 97.183 99.019 196.202 0,98 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan 
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 Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kota Pasuruan menjadi 

tantangan tersendiri, karena jumlah penduduk yang semakin banyak akan juga 

dapat mengakibatkan jumlah permukiman kumuh yang semakin banyak di Kota 

Pasuruan. Oleh karena itu perlu adanya inovasi lebih dari Pemerintah Kota 

Pasuruan dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh yang nantinya 

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Pasuaruan. 

4. Kondisi Permukiman Kumuh di Kota Pasuruan 

 Keberadaan permukiman kumuh di Kota Pasuruan terus menjadi perhatian 

pemerintah setempat, pasalnya dari 34 Kelurahan yang berada di Kota Pasuruan, 

11 Kelurahan di antaranya termasuk dalam kategori kumuh. Pemerintah Kota 

Pasuruan terus berupaya untuk mengurangi jumlah kawasan kumuh yang ada dan 

juga menargetkan pada tahun 2019 Kota Pasuruan bebas dari kawasan kumuh 

atau permukiman kumuh.
106

 

 Permukiman kumuh di Kota Pasuruan setiap tahunnya selalu meningkat, 

terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 Pemerintah Kota Pasuruan 

mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Tentang Penetapan Lokasi 

Kawasan Kumuh di Kota Pasuruan. Dengan adanya SK tersebut dapat 

memudahkan Pemerintah sendiri dalam menyelesaikan masalah permukiman 

kumuh. 

 

 

 

 

                                                             
106 SK Walikota Pasuruan Nomor 188/640/423.031/2014 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan 
Kumuh di Kota Pasuruan 
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Tabel 3.4 : Luasan Kawasan Kumuh Kota Pasuruan 

Tahun 2014-2017 

NO TAHUN 
TOTAL LUASAN KAWASAN KUMUH 

(Ha) 

1. 2014 58,87 Ha 

2. 2016 68,12 Ha 

3. 2017 80,87 Ha 

Sumber : SK Walikota Pasuruan Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh di 

Kota Pasuruan Tahun 2014-2017 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 Kota Pasuruan 

memiliki total luasan kumuh 58,87 Ha, pada tahun 2016 naik menjadi 68,12 Ha, 

dan pada tahun 2017 permukiman kumuh di Kota Pasuruan naik menjadi 80,87 

Ha. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah permukiman kumuh 

9,25 Ha dalam kurun waktu dua tahun, kemudian terjadi peningkatan sebesar 

12,75 Ha dalam kurun waktu satu tahun. Kondisi tersebut merupakan 

permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh aktor-aktor penting di Kota 

Pasuruan khususnya pemerintah daerah Kota Pasuruan yang menjadi nahkoda 

dalam menyelesaikan masalah permukiman kumuh di Kota Pasuruan. Bukan 

hanya itu, masyarakat dan stakeholder juga harus ikut berperan dalam 

penyelesaian permasalahan kumuh. 

 Penyelesaian permasalahan permukiman kumuh berdasarkan pada SK 

Walikota Pasuruan Tahun 2014. Karena pada saat Program KOTAKU dibentuk 

pada tahun 2015 yang targetnya tertulis pada RPJM-Nasional dimana setiap 

Kabupaten/Kota diharapkan mengirimkan penetapan lokasi kawasan kumuh, 

sehingga penetapan lokasi kawasan kumuh yang dikunci yaitu pada tahun 2014.
107

 

Pemerintah Kota Pasuruan terus berkomitmen pada program peningkatan kualitas 

                                                             
107 Wawancara dengan Asisten Kota Pasuruan 



 

103 
 

kawasan permukiman kumuh yaitu Program KOTAKU yang merupakan inisiasi 

dari Kementerian PUPR dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh 

yang ada di Indonesia. 

Pemerintah Kota Pasuruan juga mendukung target nasional yang 

tercantum dalam RPJM-Nasional terkait dengan pencapaian target 100-0-100 di 

akhir tahun 2019. Dengan adanya target tersebut, pemerintah daerah terkhusus 

Kota Pasuruan memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan program. Program 

KOTAKU juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Pasuruan, karena 

menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam pelaksanaan program KOTAKU 

yang nantinya hasil dari pemanfaatan program dinikmati oleh masyarakat itu 

sendiri. 

Lokasi kumuh yang ada di Kota Pasuruan berdasarkan SK Walikota 

Tantang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Tahun 2014 bisa dilihat pada tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 3.5 : Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh Kota Pasuruan 

Tahun 2014 

No Kelurahan Kecamatan 
Luas 

(Ha) 
Kriteria Kawasan 

Tingkat 

Kekumuhan 

1. Gadingrejo Gadingrejo 
7,99 

Permukiman Transisi 

(Nelayan Perkotaan) 
Sedang 

2. Tambakan Panggungrejo 

3. Trajeng Panggungrejo 
9,01 

Permukiman Transisi 

(Nelayan Perkotaan) 
Sedang 

4. Mayangan Panggungrejo 

5. Ngemplakrejo Panggungrejo 20,67 Permukiman Nelayan  Sedang 

6. Mandaranrejo Panggungrejo 6,14 
Permukiman Transisi 

(Nelayan Perkotaan) 
Sedang 

7. Panggungrejo Panggungrejo 2,67 Permukiman Nelayan Sedang 

8. Bugul Lor Panggungrejo 2,81 
Permukiman Transisi 

(Nelayan Perkotaan) 
Sedang 

9. Kandangsapi Panggungrejo 2,88 
Permukiman 

Perkotaan 
Sedang 

10. Bangilan Panggungrejo 0,46 
Permukiman 

Perkotaan 
Sedang 

11. Kebonsari Panggungrejo 6,24 
Permukiman 

Perkotaan 
Sedang 

Total Luas Kawasan Kumuh Kota 

Pasuruan (Ha) 
58,87 - - 

Sumber : Surat Keputusan Walikota Pasuruan Tentang Penetapan Lokasi 

Kawasan Kumuh Kota Pasuruan 

 

NB : Warna Biru Merupakan Daerah Pilihan Peneliti dalam Melaksanakan 

Penelitian 

 

 Dalam menjaga dan mempertahankan kualitas perumahan dan 

permukiman secara berkelanjutan juga diperlukan upaya-upaya pasca peningkatan 

kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pencegahan 

terjadinya perumahan dan permukiman kumuh baru. Pengelolaan sebagaimana 

dimaksdu dilakukan oleh masyarakat secara swadaya yang dapat difasilitasi oleh 

pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam 

pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni. 
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 Kelurahan Mayangan merupakan lokasi penelitian yang peneliti pilih, 

karena Kelurahan Mayangan merupakan kelurahan yang mendapat Bantuan Dana 

Investasi (BDI) langsung dari Pemerintah Pusat selain kelurahan Gadingrejo. 

Dengan adanya hal tersebut, pemerintah daerah yaitu Kota Pasuruan memiliki 

kesempatan yang besar dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh 

dengan maksimal.
108

 Berikut adalah rincian lokasi kawasan kumuh di Kelurahan 

Mayangan : 

Tabel 3.6 : Deliniasi Kumuh Kelurahan Mayangan 

Deliniasi Lokasi Luas (Ha) 

Lokasi Deliniasi SK 

Walikota 

RT001-RW003 1,22 

RT001-RW004 1,28 

RT002-RW003 0,32 

RT002-RW004 0,41 

RT003-RW002 0,49 

RT003-RW004 0,36 

RT004-RW004 0,43 

Sumber : SK Walikota 

5. Visi dan Misi Kota Pasuruan 

a. Visi Kota Pasuruan 

 Kota Pasuruan memiliki visi-misi yang termaktub dalam dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. 

Visi-misi tersebut berawal dari visi-misi kepala daerah terpilih pada saat 

melakukan kampanye pada proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi 

terlebih dahulu diuraikan melalui pokok-pokok yang terkandung dalam visi. 

                                                             
108 Ibid 
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Kemudian pokok-pokok tersebut dijelaskan dan disesuaikan berdasarkan pada 

potensi, kebutuhan dan permasalahan yang ada di Kota Pasuruan.  

 Visi pembangunan daerah dalam RPJMD harus terkait dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2005-2025. 

Keterkaitan ini dimaksudkan menjaga kesinambungan kinerja pemerintah daerah 

dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, berdasarkan 

potensi dan kondisi yang dimiliki oleh Kota Pasuruan maka visi Kota Pasuruan 

yaitu “Terwujudnya Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri dan berdaya 

saing dengan perdagangan jasa dan industri”.
109

 

b. Misi Kota Pasuruan 

 Misi merupakan rumusan umum mengenai langkah-langkah yang akan 

dilakukan untuk mewujudkan dan mencapai visi. Dengan kata lain, misi harus 

terkait dengan pokok-pokok dala visi dan perlu dilaksanakan pengkajian dan 

analisis menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi misi. Faktor-faktor 

tersebut dibedakan kedalam faktor-faktor internal dan eksternal meliputi 

perumusan peluang dan tantangan. Selanjutnya rumusan dari misi dapat menjadi 

kerangka dan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang 

akan dicapai oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 

visi Kota Pasuruan maka, rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan 2016-2021 

sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen 

untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir adalah : 

 

                                                             
109 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 
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1) Meningkatkan Partisipasi dan Layanan Kualitas Pendidikan yang 

Terjangkau. 

Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan, ditempuh 

melalui sisi peningkatan layanan kualitas pendidikan yang mengarah pada 

pendidikan yang berkeadilan bagi semua warga. Peningkatan layanan kualitas 

pendidikan dicapai melalui penekanan pada fokus berikut : 

a) Pembebasan biaya pendidikan pada berbagai jenjang, 

b) Pemerataan layanan pendidikan, khususnya 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) Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan 

Masyarakat. 

Perwujudan visi Kota Pasuruan dari sisi kesehatan ditempuh melalui 

peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yang mengarah 

pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan cakupan dan kualitas 

layanan kesehatan masyarakat, dicapai melalui penekanan pada fokus berikut : 

a) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan 

puskesmas pembantu bagi penduduk, 

b) Penambahan jam layanan kesehatan yang memadai, 

c) Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan bagi keluarga miskin, 

d) Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun 

melaluipenguatan dan pengembangan sinergitas Posyandu, pos 
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Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB) 

di setiap kelurahan, 

e) Peningkatan kinerja manajemen dan layanan RSUD dr. Soedarsono. 

3) Menciptakan Kesempatan Kerja dan Kualitas Iklim Usaha yang 

Kondusif. 

Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan ditempuh 

melalui sisi peningkatan ketenagakerjaan dan iklim usaha yang mengarah pada 

peningkatan kesempatan kerja. Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas iklim 

usaha dicapai melalui penekanan pada fokus berikut : 

a) Pemerataan kesempatan memperoleh pelatihan ketenagakerjaan bagi 

pengangguran, 

b) Mengembangkan jejaring kerja untuk pemagangan dan penempatan 

kerja, 

c) Mengembangkan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja baru, 

d) Meningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi, sehingga 

tercipta kesempatan kerja baru. 

4) Meningkatkan Pengembangan Perdagangan Jasa dan Industri Untuk 

Pemenuhan Kebutuhan Hidup Masyarakat Secara Layak. 

Perwujudan visi Kota Pasuruan dari sisi ekonomi ditempuh melalui 

penguatan peran sektor perdagangan, jasa, dan industri untuk mendukung 

pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif) secara mandiri dan berdaya saing. 

Peran ini utamanya diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah terutama 

yang bergerak di sektor-sektor ekonomi utama. Penguatan peran sektor 

perdagangan, jasa dan industri dicapai melalui penekanan pada fokus berikut : 
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a) Percepatan pemecahan masalah pasokan bahan baku kayu yang 

dihadapi oleh IKM mebel, 

b) Peningkatan upaya fasilitasi standarisasi produk IKM terutama produk 

mebel dan logam, 

c) Peningkatan kelayakan saran dan prasarana tradisional, 

d) Penguatan peran koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. 

5) Meningkatkan Infrastruktur Kota, Sarana dan Prasarana Dasar serta 

Pemanfaatan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan. 

Melalui misi ini, perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan ditempuh 

melalui sisi peningkatan ketersediaan infrastruktur dan penataan ruang yang 

mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ketersediaan 

infrastruktur dan penataan ruang yang mengaruh pada pembangunan 

berkelanjutan, dicapai melalui penekanan pada fokus berikut : 

a) Pemantapan jaringan jalan dalam kondisi baik, 

b) Percepatan penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara, 

c) Peningkatan cakupan layanan sanitasi, persampahan dan permakaman, 

d) Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru, antara lain melalui 

pembangunan ekowisata mangrove dan taman pendidikan, 

e) Peningkatan proporsi dan kualitas ruang terbuka hijau, 

f) Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan. 

6) Meningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan 

yang Baik. 

Misi ini mendukung pencapaian pembangunan Kota Pasuruan dari sisi 

birokrasi dan pelayanan publik yang mengarah pada tata kelola pemerintahan 



 

110 
 

yang bersih (Clean Government) dan pemerintahan yang baik (Good 

Government). Misi ini diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung 

sumberdaya aparatur yang profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan 

ukuran, sistem kerja yang jelas dan terukur, kebijakan penganggaran yang efisien, 

serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima. 

7) Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa, Berbudaya yang Diliputi 

Harmoni Sosial dan Kesalehan Sosial. 

Misi ini mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Pasuruan dari sisi 

keamanan dan ketertiban lingkungan yang mengarah pada terbangunnya kohesi 

sosial. Kohesi sosial adalah kondisi kehidupan bermasyarakat yang “rukun agawe 

guyub” dengan modal sosial (Social Capital), antara lain terejawantah sebagai 

nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi perekatnya. Misi ini mendukung 

perwujudan visi pembangunan Kota Pasuruan dari sisi kohesi sosial, mengingat 

tanpa kerukunan (harmoni sosial) dan keguyuban (kesalehan sosial), mustahil 

pembangunan dapat terlaksana.
110

 

B. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kota Pasuruan 

 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Pasuruan 

termasuk instansi baru yang merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum. Hal 

tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat 

Daerah telah terjadi perubahan atas nama dinas dan struktur organisasi di 
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Pemerintah Kota Pasuruan. Dengan adanya hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum 

berubah nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang 

menangani urusan wajib perkerjaan umum. Kemudian pecahan tersebut jadilah 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menangani urusan 

wajib perumahan.
111

 

1. Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Kota Pasuruan 

 Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan arah ke 

depan sebagai dasar acuan dalam melaksanakan atau menjalankan tugas dan 

fungsi mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantu. 

a. Visi 

 Penyelesaian tugas terkait dengan bidang perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman selalu menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kota Pasuruan, sehingga diperlukan upaya untuk 

mengakomodasi berbagai dinamika pembangunan untuk menuju Kota Pasuruan 

yang lebih baik dan lebih sejahtera. Untuk itu, perencanaan pembangunan yang 

akan dilakukan diharapkan dapat mencapai perwujudan visi pembangunan Kota 

Pasuruan 2016-2021, yakni: “Kota Pasuruan lebih seahtera, mandiri, berdaya 

saing dengan perdagangan, jasa dan industri yang maju”. Untuk mewujudkan hal 

tersebut maka visi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
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yakni: “Meningkatkan infrastruktur kota, sarana, dan prasaran dasar serta 

pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan’.
112

 

 Visi tersebut ditempuh melalui sisi peningkatan ketersediaan infrastruktur 

dan penataan ruang, yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Sasaran 

yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu 

meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak, maka yang wajib 

dilakukan adalah pengoptimalan terhadap sumber daya yang ada di lingkup Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan ketersediaan 

rumah yang layak huni dan meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni 

dan meningkatkan ketersediaan prasarana sarana dan utilitas kawasan 

permukiman yang layak sesuai dengan penataan ruang guna menunjang 

terwujudnya Kota Pasuruan sebagai kota industri, perdagangan dan jasa. 

b. Misi 

 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diharuskan memiliki 

inovasi yang lebih dalam hal pemenuhan ketersediaan rumah yang layak huni dan 

peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman dengan cara mewujudkan 

infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang 

berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, berikut ini merupakan misi Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai pendukung visi yang telah 

ditentukan, yaitu : 

1) Peningkatan cakupan-cakupan ketersediaan rumah layak huni 

2) Peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung 

prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 
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3) Peningkatan layanan air minum perkotaan 

4) Peningkatan kualitas sanitasi 

5) Penurunan luas kawasan kumuh perkotaan
113

 

2. Tugas dan Fungsi Tiap Bidang 

 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan terdiri 

dari beberapa bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai 

dengan nama bidang yang bersangkutan. Berdasarkan peraturan Walikota 

Pasuruan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2018 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 

2016. Lebih lanjut, berikut ini merupakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan. 

a. Sekretariat 

 Bidang Sekretariat terdiri atas Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian dan 

Sub-Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. Bidang ini mempunyai tugas 

pokok mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas 

bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. 

b. Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah 

 Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah terdiri Seksi Perencanaan 

dan Pengendalian Perumahan, Air Minum dan Air Limbah; Seksi Penyediaan dan 

Pengembangan Perumahan, Air Minum dan Air Limbah; dan Seksi Pemanfaatan 

dan Pemeliharaan Perumahan, Air Minum dan Air Limbah. Bidang ini 
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mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di 

bidang perumahan, air minum, dan air limbah. 

c. Bidang Kawasan Permukiman 

 Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari Seksi Perencanaan dan 

Pengendalian Kawasan Permukiman; Seksi Penyediaan dan Pengembangan 

Kawasan Permukiman; dan Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kawasan 

Permukiman. Bidang ini mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan teknis bidang kawasan permukiman. 

d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

 Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana teknis 

operasional dan/atau kegiatan yang bersifat teknis lainnya. UPT dipimpin oleh 

seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Ada Dua UPT 

yang berada dalam lingkup kelembagaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kota Pasuruan yakti UPT Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa) dan UPT Pemakaman. Kedua UPT tersebut melaksanakan tugas 

pokok di lingkup Rusunawa dan Pemakaman yang nantinya daapt menunjang 

kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan. 

e. Jabatan Fungsional 

 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang 

jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang 

tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota. Jenis jenjang dan jumlah 

jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kota Pasuruan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 

 

Sumber : Rancangan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017–

2021 
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4. Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota 

Pasuruan 

Tabel 3.7 : Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Menurut Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2018 

Jumlah 

Total PNS 
Kepangkatan Jumlah 

Tingkat 

Pendidikan 
Jumlah 

23 

Gol I  SD  

Gol II 7 SMP  

Gol III 14 SMA 6 

Gol IV 2 DI/DIII 1 

  D4/S1 12 

  S2 4 

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 

 Berdasarkan data dari tabel di atas, ada total 23 PNS yang berada di 

lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan 

mulai dari kepangkatan Golongan I,II,III, dan IV. Tidak ada PNS yang tergolong 

dalam Golongan I, PNS Golongan II berjumlah 7 Orang, PNS Golongan III 

berjumlah 14 orang, dan PNS Golongan IV berjumlah 2 Orang. Sedangkan untuk 

klasifikasi PNS dengan tingkat pendidikan antara lain, tidak ada PNS pada tingkat 

pendidikan SD dan SMP, PNS dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 6 orang, 

PNS dengan tingkat pendidikan DI/DIII sebanyak 1 orang, PNS dengan tingkat 

pendidikan D4/S1 sebanyak 12 orang, dan PNS dengan tingkat pendidikan S2 

sebanyak 4 orang. 

 Melihat dari data tersebut menunjukkan bahwa di lingkup Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pasuruan merupakan PNS 

yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, terbukti dengan tidak adanya PNS 
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dengan tingkat pendidikan SD dan SMP. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kota Pasuruan terbilang memiliki PNS  relatif sedikit yakni 

berjumlah 23 PNS, hal tersebut dikarenakan dinas tersebut tergolong dinas baru 

yang perlu adanya mutasi dari dinas lainnya di lingkup pemerintahan Kota 

Pasuruan. 

C. Gambaran Umum Kelurahan Mayangan Keacamatan Panggungrejo 

Kota Pasuruan 

 Kelurahan Mayangan merupakan salah satu kelurahan dari tiga belas 

kelurahan yang ada di Kecamatan Panggungrejo dan salah satu kelurahan yang 

ada di Kota Pasuruan. Kelurahan Mayangan terletak di antara 7
o
 636’ 517” Bujur 

Timur (BT) – 112
o
 912” 202’ Lintang Selatan (LS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 : Peta Kelurahan Mayangan 
 

Sumber : Dokumen RPLP Tahun 2016-2019 Kelurahan Mayangan Kecamatan 

Panggungrejo Kota Pasuruan 

Lokasi Ketiga 

RT 03 RW 02 
 

Lokasi Kedua 

RT 02 RW 03 
 

Lokasi Pertama 

RT 01 RW 03 
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Batas utara Kelurahan Mayangan yaitu Kelurahan Ngemplakrejo, batas 

selatannya ada Kelurahan Bangilan, kemudian batas timurnya ada Kelurahan 

Mandaranrejo, dan batas barat Kelurahan Mayangan yaitu Kelurahan Trajeng. 

Kelurahan Mayangan memiliki 16 RT dan 5 RW dengan luas wilayah 27,55 Ha. 

Tabel 3.8 : Data RT dan RW Kelurahan Mayangan Kecamatan  

Panggungrejo Kota Pasuruan 

NAMA RW JUMLAH RT 

RW 01 4 

RW 02 3 

RW 03 2 

RW 04 4 

RW 05 3 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Mayangan, Desember 2015 

1. Kondisi Demografi Kelurahan Mayangan 

 Kondisi demografi Kelurahan Mayangan dari data kependudukan di kantor 

kelurahan di peroleh 2.671 jiwa dengan jumlah penduduk Laki-laki 1.328 dan 

jumlah penduduk Perempuan yaitu 1.343 jiwa dengan total 833 KK. Bisa dilihat 

pada tabel 3.9 di bawah ini : 

Tabel 3.9 : Data Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Tahun 2015 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH (JIWA) 

1 Laki-Laki 1.328 

2 Perempuan 1.343 

JUMLAH 2.671 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Mayangan, Desember 2015 

 Berdasarkan jumlah usia, terdapat tiga kriteria dalam pembagian batasan 

usia yang terdapat di Kelurahan Mayangan. Pertama usia 0-15 Tahun dengan 

jumlah 652 jiwa, kedua usia 16-65 Tahun berjumlah 1.775 jiwa, dan yang ketiga 
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usia 66 Tahun keatas dengan jumlah 244 jiwa. Bisa dilihat pada tabel 4.0 di 

bawah ini : 

Tabel 3.10 : Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Usia 

NO UMUR (TAHUN) JUMLAH (JIWA) 

1 0 – 15 652 

2 16 – 65 1.775 

3 66 Keatas 244 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Mayangan, Desember 2015 

 Kemudian dari Tahun 2011 – 2013, pertumbuhan penduduk Kelurahan 

Mayangan mengalami peningkatan jumlah penduduk. Kemudian pada Tahun 

2014 Kelurahan Mayangan mengalami penuruan jumlah penduduk. Hal tersebut 

dikarenakan adanya tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di Kelurahan 

Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Agar memudahkan, dapat 

dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini. 

Tabel 3.11 : Data Pertumbuhan Penduduk 

NO TAHUN JUMLAH PENDUDUK (JIWA) 

1 2011 2.461 

2 2012 2.470 

3 2013 2.640 

4 2014 2.617 

5 2015 2.671 

Sumber : Data Monografi Kelurahan Mayangan, Desember 2015 

2. Karakteristik Penduduk 

 Mengingat masyarakat Kelurahan Mayangan memiliki berbagai macam 

karakteristik, sehingga untuk memudahkan penulis membagi karaktertistik 

penduduk tersebut dalam dua hal. Karakteristik yang Pertama yaitu berdasarkan 
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tingkat kesejahteraan, mengingat kesejahteraan masyarakat pada dasarnya 

berbeda-beda tergantung dari penghasilan yang diterima oleh masyarakat tersebut. 

Kemudian yang Kedua yaitu berdasarkan berdasarkan mata pencaharian dari 

masyarakat itu sendiri, mata pencaharian di kelurahan mayangan juga berbeda-

beda tergantung dari keahlian yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.  

Tabel 3.12 : Komposisi Jumlah Penduduk di Kelurahan Mayangan 

Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan 

TOTAL RW RT 
Jumlah 

Penduduk 

Jumlah Rumah 

Tangga MBR 

Jumlah Rumah 

Tangga Non MBR 

 1 1 153 10 22 

2 167 13 19 

3 183 10 18 

4 147 9 21 

2 1 216 18 16 

2 188 14 22 

3 216 26 13 

3 1 178 23 13 

2 179 17 18 

4 1 73 6 15 

2 160 8 27 

3 133 9 16 

5 4 115 15 22 

1 110 7 9 

2 199 21 15 

3 254 21 23 

TOTAL 5 16 2.671 227 289 

Sumber : Dokumen Review Rencana Penataan Lingkungan Permukiman 

Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Tahun 2018 

 

Tingkat kesejahteraan keluarga atau rumah tangga diukur berdasarkan 

jumlah penduduk yang tergolong MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan 

Non MBR. Pada tabel di bawah ini dijelaskan data jumlah penduduk yang 

tergolong MBR dan Non MBR di Kelurahan Mayangan. Berdasarkan data yang 

ada, diketahui bahwa masih banyak rumah tangga di Kelurahan Mayangan yang 

tergolong ke dalam MBR. Dengan total 227 rumah tangga atau KK yang termasuk 
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ke dalam MBR membuat pemerintah Kota Pasuruan terus berupaya untuk 

mengurangi MBR tersebut. Sedikit terlampau jauh perbedaan antara MBR dengan 

rumah tangga Non MBR, apabila diambil presentase antara MBR dan Non MBR 

yang ada di Kelurahan Mayangan yaitu sebesar 44% dibanding 56%. 

 Tabel 3.13 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

NO SEKTOR MATA PENCAHARIAN JUMLAH (JIWA) 

1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan 1 

2 Perikanan / Nelayan 2 

3 Pertambangan / Galian 0 

4 Industri / Pabrik 171 

5 Konstuksi / Bangunan 8 

6 Perdagangan / Jasa 322 

7 Pegawai Pemerintah 12 

Sumber : Data Baseline 100-0-100, 2015 

 Berdasarkan data baseline 100-0-100 bahwa mata pencaharian di 

Kelurahan Mayangan dikategorikan menjadi 7 sektor pekerjaan, yakni diantaranya 

sektor pertanian, sektor pertambangan atau galian, sektor industri atau pabrik, 

sektor kontruksi atau bangunan, sektor perdagangan atau jasa, dan pegawai 

pemerintah. Berikut merupakan data jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan 

sektor mata pencaharian. 

 Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa mata pencaharian 

dominan penduduk Kelurahan Mayangan adalah pada sektor perdagangan atau 

jasa dengan angka 322 penduduk yang bekerja. Dengan kata lain, Kelurahan 

Mayangan sendiri memiliki potensi besar terkait dengan perdagangan dan/ jasa. 
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3. Visi dan Misi Penataan Lingkungan Permukiman 

a. Visi  

 Visi dan misi penataan lingkungan permukiman disusun oleh masyarakat 

setempat berdasarkan pertimbangan potensi perkembangan kawasan, masalah, 

serta berbagai kecenderungan pembangunan ke depan. Dengan kata lain, 

masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan di Kelurahan Mayangan 

tersebut, tentunya pemerintah daerah Kota Pasuruan harus ikut andil didalamnya 

tidak luput juga pegawai di kelurahan harus ikut andil dalam setiap proses 

penyusunan. Visi dari Kelurahan Mayangan yakni: “Kelurahan Mayangan sebagai 

Sentra Industri Logam”. Visi ini merupakan upaya dari jajaran pemerintah 

Kelurahan Mayangan serta masyarakat untuk mewujudkan Kelurahan Mayangan 

menjadi lebih baik terutama pada sentra industri logam. Mengingat di Kelurahan 

Mayangan merupakan daerah industri logam terbesar di Kota Pasuruan. 

b. Misi 

 Kelurahan Mayangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut 

untuk memiliki integritas, responsive/profesional, beretos kerja, bermoral tinggi, 

transparan, dan akuntabel. Dalam menyelesaikan permasalahan permukiman 

kumuh yang ada di Kelurahan Mayangan, tentunya merupakan tanggung jawab 

yang harus segera diselesaikan secara bersama. Mengingat bahwa pada 

penyelesaiannya tidak mungkin dilakukan dengan sendirinya oleh pihak kelurahan 

melainkan adanya kerjasama sosial dengan masyarakat. Oleh karena itu, berikut 

ini merupakan misi Kelurahan Mayangan dalam menyelesaikan permasalahan 

permukiman kumuh yang ada sebagai pendukung visi yang telah ditetapkan : 
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1. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan 

ekonomi masyarakat; 

2. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan tertata; 

3. Meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya hidup sehat; 

4. Meningkatkan rasa kepedulian warga; 

5. Menggalakkan gotong royong. 

4. Tugas dan Fungsi Tiap Bidang 

 Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan terdiri dari 

beberapa bidang yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan 

nama jabatan yang bersangkutan. Pembagian tugas dan fungsi dalam suatu 

organisasi sangat penting sebagai upaya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi 

kinerja dari Kelurahan Mayangan sebagai organisasi perangkat daerah yang 

bertanggung jawab dalam urusan yang ada di lingkup Kelurahan Mayangan. 

Lebih lanjut, berikut ini merupakan tugas dan fungsi Kelurahan Mayangan 

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. 

a. Kepala Kelurahan 

 Kepala Kelurahan merupakan pemimpin dari setiap instansi Kelurahan 

yang ada. Tugas dari kepala kelurahan sendiri yaitu, memimpin, merencanakan, 

mengkoordinasikan, dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Kelurahan berdasarkan 

Peraturan yang berlaku agar wujud tertib administrasi, pelayanan prima, dan 

lingkungan yang kondusif. 
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b. Sekretaris 

 Tugas dari sekretaris sendiri yakni mengkoordinasikan pengelolaan 

administrasi surat menyurat, keuangan, kepegawaian, kelengkapan dan peralatan 

kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tercipta tertib 

administrasi. 

c. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

 Pada jabatan ini memiliki tugas membantu melaksanakan koordinasi 

pengelolaan administrasi surat menyurat, keuangan, kepegawaian, kelengkapan 

dan peralatan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tercipta 

tertib administrasi keuangan. 

d. Kepala Seksi Pemerintahan, Trantib dan Pelayanan Umum 

 Pada Seksi ini terdiri dari jabatan terkait Pengelolah Administrasi 

Pemerintahan. Seksi ini memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan keamanan dan ketertiban, 

pelayanan kepada masyarakat, serta menyiapkan, mengumpulkan, mengolah dan 

evaluasi data bidang pemerintah ketentraman dan ketertiban di Kelurahan 

berdasarkan peraturan yang berlaku agar terwujud tertib administrasi, pelayanan 

dan lingkungan yang kondusif. 

e. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 

 Pada Seksi ini terdiri dari jabatan terkait Pengadministrasian 

Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat. Seksi ini memiliki tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan 

kelembagaan masyarakat, menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, dan evaluasi 

data pengembangan dan pembinaan pemberdayaan kelembagaan di Kelurahan 



 

125 
 

berdasarkan peraturan yang berlaku agar terwujud tertib administrasi, pelayanan 

prima dan lingkungan yang kondusif. 

f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana 

 Pada Seksi ini terdiri dari jabatan terkait Pengadministrasian 

Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana. Seksi ini memiliki tugas 

merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan penyelenggaraan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana, menyiapkan, mengumpulkan, 

mengolah, dan evaluasi data pengembangan dan pembinaan pemberdayaan 

masyarakat dan sarana prasarana di Keluraham berdasarkan peraturan yang 

berlaku agar terwujud tertib administrasi, pelayanan prima dan lingkungan yang 

kondusif. 
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5. Struktur Organisasi Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo 

Kota Pasuruan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 : Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Mayangan 

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan 

Sumber : Dokumen Kelurahan, 2019 

6. Profil Kawasan Permukiman Kelurahan Mayangan 

a. Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan 

 Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, lingkungan 

hidup merupakan salah satu aspek yang penting, dimana pertumbuhan ekonomi 

dan pencapaian kesejahteraan sosial diharapkan tidak mengabaikan kelestarian 

lingkungan. Di dalam Undang-undang Nomor 26 Tahuan 2007 tentang penataan 

ruang menegaskan diperhatikannya daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup dalam penyusunan rencana tata ruang. 



 

127 
 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

Daya Dukung Lahan 

 Mengacu pada Ketentuan Umum Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 

2009 Pasal 1 Ayat 7 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

disebutkan bahwa daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan 

hidup untuk dapat mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan 

keseimbangan antar keduanya. Teknik pengukuran dan penentuan daya dukung 

pada Kelurahan Mayangan yakni pada Konsep Daya Tampung Demografis yang 

mengacu pada Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung 

Lingkungan Hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 : Grafik Daya Dukung Lahan di Kelurahan Mayangan 

Berdasarkan Luas RT 

Sumber : Hasil olah Data Baseline 100-0-100, Tahun 2015 

b. Prasarana atau Utilitas Pendukung Kawasan Permukiman 

 Dalam mengembangkan suatu kawasan keberadaan prasarana/utilitas 

sangat penting guna menunjang kegiatan lainnya, yang termasuk dalam jaringan 

utilitas adalah jaringan jalan, jalingan drainase, jaringan air bersih. Jaringan 

sanitasi, dan jaringan persampahan. Tanpa adanya dukungan dari jaringan utilitas 

maka suatu daerah atau kawasan permukiman khususnya akan mengalami banyak 
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kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari khususnya kegiatan rumah 

tangga. 

1) Keteraturan Bangunan 

 Keteraturan bangunan berdasarkan baseline 100-0-100 pada kawasan 

permukiman diidentifikasikan berdasarkan : 

a) Keteraturan letak atau posisi muka bangunan terhadap jalan, sungai, 

laut, rawa, dan sungai, pantai, rel kereta api. 

b) Ukuran besar atau kecilnya bangunan tersebut berdasarkan jumlah 

penghuni. Berdasarkan SNI 03-1733 Tahun 2004, kebutuhan luas 

lantai minimum hunian per orang adalah 7,2 m
2
 yang diasumsikan 

berdasarkan ruang gerak di dalam rumah yakni ruang untuk tidur, 

memasak, makan, mandi, duduk, dsb. 

c) Kualitas atap, lantai, dan dinding bangunan hunian. 

Kondisi keteraturan bangunan berdasarkan baseline 100-0-100 di 

Kelurahan Mayangan hanya sebanyak 81% bangunan hunian yang di kategorikan 

teratur dengan jumlah sebanyak 411 unit rumah tangga, sedangkan 19% bangunan 

hunian memiliki kondisi yang tidak teratur dengan jumlah sebanyak 105 unit 

rumah tangga. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 : Kondisi Ketidakteraturan Bangunan Hunian  

RT 01 RW 3 Mayangan RT 02 RW 1 Mayangan 

Sumber : Dokumen RPLP Tahun 2018 Kelurahan Mayangan 
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2) Drainase Lingkungan 

 Total jaringan drainase berdasarkan Data Baseline 100-0-100 di Kelurahan 

Mayangan adalah 3816 meter, dimana sebesar 77% dari total luas jaringan 

drainase memiliki kualitas minimum yang telah memadai, sedangkan 23% saluran 

drainase tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan. 

 Keberadaan saluran drainase pada lingkungan permukiman juga berfungsi 

sebagai penampung limpasan air saat hujan turun agar tidak terjadi genangan atau 

banjir di lingkungan hunian masyarakat. Di Kelurahan Mayangan luas area 

permukiman yang tidak terjadi genangan air atau banjir adalah 21 Ha dari total 

luas permukiman 21 Ha. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat 0 Ha kawasan 

permukiman yang terjadi genangan air saat hujan turun atau terjadi banjir. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 : Prasarana Jaringan Drainase Lingkungan yang Tidak Layak 

di Kelurahan Mayangan 

 

 

 

 

Gambar 3.8 : Prasarana Jaringan Drainase Lingkungan yang Layak di 

Kelurahan Mayangan 

Sumber : Dokumen RPLP Tahun 2018 Kelurahan Mayangan 

 

RT 01 RW 3 Mayangan RT 02 RW 3 Mayangan 
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3) Penyediaan Air Minum/Bersih 

 Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia, sehingga ketersediannya sangat penting bagi manusia. 

Pemanfaatan air bersih tidak hanya untuk memenuhi keperluan rumah tangga, 

namun juga diperlukan untuk fasilitas umum, sosial, dan ekonomi. Dengan 

adanya air bersih kehidupan dari masayarakat dapat berjalan sebagaimana 

mestinya. 

 Sumber air bersih/minum yang digunakan oleh masyarakat di Kelurahan 

Mayangan antara lain menggunakan PDAM dan bak penampung (Kran umum). 

Adapun persentase masyarakat yang terlayani sarana air minum untuk minum, 

mandi, dan cuci (kebutuhan rumah tangga) dalah sebanyak 59% dari seluruh 

jumlah masyarakat di Kelurahan Mayangan yaitu 297 unit rumah tangga dari 516 

unit rumah tangga. Sehingga, sebanyak 31% masyarakat belum terlayani air 

bersih/minum dengan baik. Masyarakat yang belum terpenuhi akan air bersih 

antara lain RT 01,02 RW 1, RT 02 RW 2, RT 01 RW 3, RT 03 RW 4, dan RT 03 

RW 5. Faktor penyebab dari permasalahan tersebut adalah pihak PDAM 

mencabut meteran per rumah karena adanya tunggakan. Penyebab masyarakat 

melakukan tunggakan dikarenakan deber air yang kecil dari pihak PDAM. 

 Kemudian berdasarkan Permen PU RI Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang 

Standar Pelayanan Minimal Bidang PUPR menyebutkan bahwa kebutuhan pokok 

minimal setiap orang akan air bersih per hari adalah 60 liter atau 0,006 m
3
. 

Kondisi di Kelurahan Mayangan yaitu sebanyak 100% masyarakat telah terpenuhi 

kebutuhan akan air 60 liter/orang/hari, sehingga hanya 0% masyarakat saja yang 

belum terpenuhi kebutuhan air sesuai standar minimalnya. 
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Gambar 3.9 : Prasarana Jaringan Air Minum/Bersih di  

Kelurahan Mayangan 

Sumber : Dokumen RPLP Tahun 2018 Kelurahan Mayangan 

4) Pengelolaan Persampahan 

 Jaringan persampahan merupakan sistem kegiatan pengelolaan sampah 

domestik atau sampah rumah tangga oleh masyarakat. Sistem pengelolaan sampah 

rumah tangga di Kelurahan Mayangan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi 

masih ada kekurangan di dalamnya. Kekurangan tersebut berkaitan dengan tong 

atau bak sampah per rumah khususnya pada RT 01,02,03,04 RW 1, RT 01,02,03 

RW 2, dan RT 01,03 RW 5 yang berakibat pada kesulitan terhadap petugas dalam 

mengumpulkan sampah setiap harinya. 

Pembuangan sampah secara umum dilakukan secara individu oleh 

masyarakat di depan rumah masing-masing (bak sampah) yang kemudian petugas 

kebersihan dari kelurahan mengambil sampah tersebut satu persatu dengan 

persentasi satu kali dalam sehari selama satu minggu yang nantinya akan dibawa 

ke TPS di lingkup Kelurahan Mayangan. TPA berada diluar Kelurahan 

Mayangan, hal tersebut menjadi kendala bagi petugas kebersihan untuk 

memindahkan sampah-sampah rumah tangga.  

Berdasarkan data baseline 100-0-100, persentase sampah domestik atau 

rumah tangga yang terangkut ke TPS di Kelurahan Mayangan sebanyak 97% 
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dengan jumlah 501 unit rumah tangga, sedangkan 3% sampah domestik atau 

rumah tangga tidak terangkat ke TPS dengan jumlah 15 unit rumah tangga. 

 

 

 

 

Gambar 3.10 : Sarana Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Mayangan 

Sumber : Dokumen RPLP Tahun 2018 Kelurahan Mayangan 

5) Pengelolaan Air Limbah 

 Air limbah permukiman merupakan seluruh air buangan yang berasal dari 

kamar madni, dapur, dan kakus (jamban) serta air limbah industri rumah tangga 

yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dari kawasan 

permukiman. Dikarenakan sifatnya sebagai bahan sisa (buangan), maka air limbah 

memerlukan jaringan khusus yang mengelola sistem pembuangannya dengan 

tetap mewujudkan lingkungan hunian dan kawasan permukiman tetap sehat. 

 Berdasarkan data baseline 100-0-100 di Kelurahan Mayangan, persentase 

masyarakat di Kelurahan Mayangan yang memiliki akses jamban keluarga atau 

bersama sebesar 90% dari seluruh jumlah kepala keluarga yang terfasilitasi 

jamban. Kemudian presentase kualitas jamban keluarga yang memenuhi 

persyaratan teknis (langsung terhubung dengan septic-tank) adalah sebesar 78% 

dengan jumlah 399 unit, sedangkan jamban keluarga yang tidak memenuhi 

persyaratan teknis sebesar 22%  dengan jumlah 117 unit. Rendahnya kualitas 

jamban keluarga di Kelurahan Mayangan disebabkan oleh lahan yang tidak 

tersedia, faktor ekonomi, dan perilaku (kebiasaan) dari masyarakat tersebut. 

RT 04 RW 4 Mayangan RT 04 RW 1 Mayangan 
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Gambar 3.11 : Prasarana Jaringan Pengelolaan Air Limbah yang Tidak 

Layak di Kelurahan Mayangan 

Sumber : Dokumen RPLP Tahun 2018 Kelurahan Mayangan 

6) Pengamanan Kebakaran 

 Pengamanan kebakaran merupakan salah satu komponen dalam 

perencanaan kawasan permukiman. Di Kelurahan Mayangan tidak tersedia 

fasilitas terkait pengamanan kebakaran, bukan berarti di kelurahan tersebut susah 

atau tidak akan terjadi kebakaran. Fasilitas terkait pengamanan perlu diadakan di 

setiap titik permukiman, hal tersebut berfungsi untuk proteksi dari setiap 

masyarakat apabila terjadi kebakaran di lingkungannya. Oleh karenanya perlu 

adanya tindak lanjut terkait dengan pengamanan kebakaran di Kelurahan 

Mayangan. 

7) Ruang Terbuka Publik 

 Ruang terbuka merupakan salah satu komponen dalam perencanaan 

kawasan pernukiman. Jenis ruang terbuka terdiri dari ruang terbuka hijau dan 

ruang terbuka non hijau. Ruang terbuka hijau berupa taman, dimana tidak tersedia 

di Kelurahan Mayangan. Kemudian dengan ruang terbuka non hijau juga tidak 

tersedia di wilayah Kelurahayan Mayangan. 

 

RT 02 RW 1 Mayangan 
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7. Lokasi Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Mayangan 

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan 

a. Sebaran Lokasi Berpotensi Kumuh 

 Peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui 

perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur harus segera 

dilaksanakan sehingga hal dilakukan yaitu melalui peningkatan kualitas terhadap 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pemerintah Daerah sebagai nahkoda 

dalam penyelesaian permasalahan permukiman kumuh tentunya menetapkan 

kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, 

berkeadilan, dan ekonomis. Penentuan perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh berdasarkan Permen PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan 

Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Metode yang 

digunakan untuk mengklasifikasikan kategori kumuh adalah menggunakan 

Metode Skoring. 

Tabel 3.14 : Parameter dan Skoring Penilaian Kategori Kumuh 

Paramaeter Skor 

Kawasan 

Dengan 

Rentang Nilai 

Kategori Kumuh 

76% - 100% Tidak terlayani / 

tidak terpenuhi / buruk 
5 75> Kumuh Berat 

51% - 75% Tidak terlayani / 

tidak terpenuhi / buruk 
3 45 – 75 Kumuh Sedang 

25% - 50% Tidak terlayani / 

tidak terpenuhi / buruk 
1 19 – 44 Kumuh Ringan 

Sumber : Dokumen RPLP Tahun 2018 Kelurahan Mayangan 

b. Kondisi Kekumuhan 

 Kondisi kekumuhan di setiap daerah tentunya berbeda, tergantunng dari 

data skoring atau data kekumuhan yang dilakukan oleh tim lapang sebelum 

adanya pelaksanaan program. Data kekumuhan merupakan data yang sangat 
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penting dalam penyusunan rencana penataan lingkungan permukiman. Hal ini 

dikarenakan lingkungan permukiman cenderung mengarah pada masalah 

kekumuhan, dimana permasalahan tersebut sangatlah kompleks. Sehingga data 

kekumuhan diperlukan untuk penataan lingkungan permukiman khususnya dalam 

mengetahui faktor penyebab, akibat, potensi, harapan, serta alternatif solusi. Tidak 

hanya itu, data kekumuhan tersebut dapat menentukan lokasi yang nantinya 

dilaksanakan penyelesaian permasalahan kumuh. 
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Gambar 3.12 : Data Skoring Permukiman Kumuh di Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo 

Kota Pasuruan 

Sumber : Dokumen RPLP Kelurahan Mayangan 
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Berdasarkan data diatas, untuk mengetahui faktor penyebab, akibat, 

potensi, harapan, serta solusi alternatif dilakukan dengan cara melibatkan 

masyarakat setempat secara langsung, karena masyarakat lebih mengetahui 

kondisi kekumuhan yang sebenarnya. Proses awal dalam hal ini yaitu mengetahui 

permasalahan berdasarkan masyarakat setempat. Selanjutnya, faktor penyebab 

adanya permukiman kumuh merupakan sebab dan timbulnya permasalahan 

kumuh yang dapat memberikan dampak negatif di lingkungan masyarakat 

tersebut. Harapannya nanti masyarkaat memiliki keinginan dalam mengurangi 

atau meniadakan permasalahan kumuh yang ada dengan solusi yang rasional yaitu 

mewujudkan aksi dari keinginan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan 

kumuh. Sehingga dapat diketahui daerah yang melaksanakan Program KOTAKU 

yaitu RT 01 RW 03, RT 02 RW 03, dan RT 03 RW 02. 

c. Lokasi Pelaksanaan Program KOTAKU 

 Berdasarkan data skoring atau data kekumuhan yang ada, lokasi kumuh 

terdapat pada RT 01 RW 03, RT 02 RW 03, dan RT 03 RW 02. Permasalahan 

kumuh dari ketiga lokasi tersebut yang paling menonjol adalah terkait masalah 

sanitasi. Masalah sanitasi ini juga berdasarkan keinginan dari masyarakat 

Kelurahan Mayangan yang nantinya akan dilaksanakannya penyelesaian 

permasalahan kumuh oleh Pemerintah Daerah sebagai nahkoda. Dalam artian 

masyarakat memiliki andil penuh meskipun pada data skoring masih ada RT/RW 

yang harus di selesaikan permasalahan kumuhnya. Tidak hanya itu, partisipasi 

masyarakat terkait proses awal hingga pemanfaatan harus terus dilakukan, 

mengingat permasalahan permukiman kumuh ini merupakan permasalahan 

bersama yang harus di selesaikan secara bersama pula. 


