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BAB  II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

 

2.1. Kondisi Eksisting 

2.1.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup  

2.1.1.1. Geomorfologi 

Wilayah Kota Pasuruan luasnya sebesar 36,58 Km2 atau 0,07% dari luas 

wilayah Jawa Timur, terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan dengan 34 Kelurahan. Bentuk 

Kota Pasuruan hampir bujursangkar, tetapi jika dilihat dari pola pengembangan Kota 

Pasuruan mempunyai konsentrasi linier ke arah tiga jalur regional dengan 

konsentrasi penggunaan lahan terpusat di Kecamatan Purworejo sebagai sentral 

kegiatan penduduk. Lokasinya antara 112o45’-112o55’ Bujur Timur dan 7o35’ 7o45’ 

Lintang Selatan, berada di ketinggian rata-rata ±4 meter dari permukaan laut dan 

terletak pada pertigaan jalur regional Surabaya, Probolinggo dan Malang. Jaraknya 

sekitar 60 Km ke Surabaya, 38 Km ke Probolinggo dan 54 km ke Malang. Kondisi 

jalan dalam kota cukup baik dengan penyebaran yang merata di seluruh wilayah. 

Hubungan ke luar Jawa melalui laut, terutama ke Kalimantan dan Sulawesi atau ke 

Indonesia bagian timur dapat dilakukan melalui pelabuhan sungai. Gambar 2.1 

menunjukkan peta wilayah administratif Kota Pasuruan. 

 
Gambar 2.1 

Peta Wilayah Administrasi Kota Pasuruan 
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Pola penggunaan lahan di wilayah Kota Pasuruan terdiri dari tanah sawah 

32,27%, tanah kering 3,49%, bangunan 50,93% dan lainnya 13,31% (Kota 

Pasuruan Dalam Angka Tahun 2010). Iklim Kota Pasuruan termasuk tipe D.2 (agak 

kering), dengan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari yaitu 

sebesar 273 mm per bulan. Musim kemarau (≤100 mm/bulan) selama 7 bulan, 

Musim penghujan (≥200 mm/bulan) selama 5 bulan. Kota Pasuruan merupakan 

wilayah datar, yang melandai dari Selatan ke Utara dengan kemiringan antara 0-1% 

yang terletak rata-rata ±4 dari permukaan laut, di sebelah Utara terdapat bagian 

yang agak cekung sehingga pembuangan airnya lambat.  

Dilihat dari keadaan hidrologinya, di sebelah Utara terdapat Pantai Selat 

Madura, di batas sebelah barat terdapat Sungai Welang, di tengah kota mengalir 

Sungai Gembong, dan di timur mengalir Sungai Petung. Ketiga sungai tersebut 

berfungsi sebagai drainase alam yang bermuara di Selat Madura, berpenampang 

relatif sempit, sehingga sering terjadi banjir. Potensi sumber air bersih di Kota 

Pasuruan yang mempunyai kondisi sangat baik adalah wilayah selatan karena berasal 

dari sumber mata air, sedangkan wilayah yang sulit air pada umumnya adalah 

wilayah utara kota.  

Pada musim hujan,  terjadi proses sedimentasi dan pendangkalan sungai. 

Wilayah Kota Pasuruan yang seringkali mengalami sedimentasi adalah daerah yang 

berbatasan dengan garis pantai dan lahan yang berada di sekitar muara sungai. 

 
2.1.1.2. Lingkungan Hidup 

Kawasan pelestarian ekosistem yang terdiri atas beberapa lahan yang 

mempunyai ciri khas tertentu, baik di perairan maupun di darat yang mempunyai 

fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dan keaneka-ragaman jenis 

tumbuhan dan hewan, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam di Kota 

Pasuruan yang pada umumnya berada di wilayah utara. Kawasan pelestarian di 

perairan ini antara lain berupa kawasan hutan bakau yang tersebar di wilayah 

Kelurahan Gadingrejo, Tamba’an, Ngemplakrejo, Panggungrejo, Tapaan, Kepel dan 

Blandongan. Sumber daya alam yang ada sangat terbatas dan belum diberdayakan 

secara optimal, hal ini akan berdampak pada perekonomian dan lingkungan hidup di 

wilayah Kota Pasuruan. 

Demikian juga untuk pelestarian lingkungan daratan di kawasan tengah dan 

selatan, dalam menyangga kehidupan, masih diperlukan upaya pemberdayaan peran 
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para pemangku kepentingan terkait dengan penanganan persampahan, perluasan 

ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran udara dan air.  

Terkait dengan hal tersebut di atas, penanganan lingkungan hidup yang rusak 

dan tercemar di Kota Pasuruan dilakukan melalui upaya konservasi dan rehabilitasi, 

yang dimaksudkan untuk memulihkan kondisi lingkungan hidup, sehingga dapat 

kembali berfungsi secara optimal. Untuk mengurangi tingkat kerusakan di daerah 

sekitar sungai, dilakukan koordinasi dengan pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Brantas untuk merehabilitasi secara fisik berupa pembangunan plengsengan dan 

tanggul sungai. Sedangkan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan sungai 

dilakukan melalui program kali bersih. Sasaran dari kegiatan ini adalah 

terpulihkannya lingkungan hidup sehingga dapat kembali berfungsi secara optimal 

sebagai penyangga sistem kehidupan. Tabel 2.1 menunjukkan status dan capaian 

kinerja urusan lingkungan hidup selama Tahun 2005-2009. 

Tabel 2.1  

Status dan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup  

Kota Pasuruan Tahun 2005–2009  

No. Uraian 
Capaian 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 kualitas air sungai (kelas 

III*) 

n/a Tercemar 

ringan 

Tercemar 

ringan 

Tercemar 

ringan 

Tercemar 

ringan 

2 kualitas udara di 

perkotaan 
Baik Baik Baik Baik Baik 

3 luas lahan kritis di tepi 

pantai 
20 Ha 19 ha 19 Ha 19 ha 18 ha 

4 Rasio produksi sampah 

dengan yang tertangani 
90,20% 89,72% 90,59% 90,89% 91,59% 

5 Skor Penilaian Adipura n/a 62,50 63,25 72,40 72,59 

Sumber Data : LKPJ Walikota Pasuruan 2010 

 

Meninjau kondisi geomorfologis, letak geografis, topografis, di persimpangan 

jalan Surabaya-Banyuwangi-Bali, dan Surabaya-Malang, iklim yang agak kering, serta 

adanya pelabuhan di pantai utara yang bernilai sangat strategis merupakan peluang 

yang sangat positif bagi upaya untuk menciptakan suatu lingkungan kota 

perdagangan, industri dan jasa yang dapat dijadikan sebagai kawasan terintegrasi 

dimana beberapa fasilitas perdagangan, industri, dan jasa pelabuhan, kelautan, dan 

perikanan dibangun untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat secara 

menyeluruh.  
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2.1.2  Demografi 

Jumlah penduduk Kota Pasuruan Tahun 2009 sebesar 175.932 jiwa, bila dilihat 

dari pertumbuhannya berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, maka jumlah 

penduduk Kota Pasuruan relatif moderat yaitu mengalami pertumbuhan rata-rata 

1,63% per tahun. Persebaran penduduk relatif memusat di Kecamatan Purworejo 

sebesar 59.975 jiwa atau 36,24%. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Gadingrejo 

sebesar 58.138 jiwa atau 34,55% dan di Kecamatan Bugul Kidul sebesar 49.168 jiwa 

atau 29,22%. Kepadatan penduduk Kota Pasuruan pada tahun 2009 sebesar 4.810 

jiwa/Km2, Kecamatan Purworejo memiliki kepadatan 7.148 jiwa/Km2, dan Kecamatan 

Gadingrejo dengan kepadatan 5.869 jiwa/Km2, sedangkan kecamatan Bugul Kidul 

sebesar 3.067 jiwa/km2. 

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kota 

Pasuruan tercatat sebesar 186.322 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-

rata sebanyak 4.687 jiwa/Km2; pada tahun 2015 diproyeksikan meningkat menjadi 

sebesar 181.053 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 4.950 

jiwa/Km2; pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 193.366 jiwa dengan tingkat 

kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 5.286 jiwa/Km2; sedangkan pada tahun 

2025 diproyeksikan menjadi sebesar 209.323 jiwa dengan tingkat kepadatan 

penduduk rata-rata sebanyak 5.722 jiwa/Km2. 

Jumlah keluarga yang ada di Kota Pasuruan pada tahun 2008 sebanyak 45.557 

keluarga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 3 sampai 4 jiwa per 

KK. Sedangkan pada tahun 2025 diperkirakan menjadi sekitar 59.807 KK. Sumber 

penghasilan utama sebagian besar penduduk Kota Pasuruan di 7 kelurahan adalah 

sektor pertanian, 9 kelurahan di sektor industri pengolahan, 10 kelurahan di sektor 

perdagangan besar/eceran, 5 kelurahan di sektor jasa dan 3 kelurahan adalah sektor 

lainnya. 

Jumlah penduduk per kecamatan di Kota Pasuruan sampai dengan tahun 2025 

per periode lima tahunan beserta tingkat pertumbuhan, sebaran dan tingkat 

kepadatan (density)nya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. 
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Tabel 2.2 

Jumlah Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2000 - 2010  

Tahun 

Kecamatan Kota Pasuruan 

Gadingrejo Purworejo 
Bugul 

Kidul 
Jumlah 

Laju  

Pertumbuhan 

2000 
2001 

2002 
2003 

55.371 
55.609 

55.909 
56.698  

57.371 
57.254 

56.891 
57.605  

46.122 
46.933 

47.581 
47.990  

158.864 
159.796 

160.381 
162.293 

 
0,59% 

0,37% 
1,19% 

2004 56.638  57.526  48.169  162.333 0,02% 

2005 56.881  59.161  48.364  164.406 1,28% 
2006 57.751 59.468 48.773 165.992 0,96% 

2007 57.756  60.159  48.802  166.717 0,44% 
2008 59.991 60.052 52.849 172.892 3,70% 

2009 61.800 59.975 54.157 175.932 1,76% 

2010    62.417 66.739 57.166 186.322 5,91% 
Sumber: BPS Kota Pasuruan 

 

Dari tabel 2.2 terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Pasuruan mengalami 

lonjakan cukup signifikan dari 1,76% pada tahun 2009 menjadi 5,91% pada tahun 

2010. Lonjakan laju pertumbuhan penduduk ini disamping karena tingkat kelahiran, 

juga disebabkan oleh adanya arus migrasi masuk yang lebih besar dari pada migrasi 

ke luar.  

Tabel 2.3. 

Struktur Kelompok Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin 

Kota Pasuruan Tahun 2008 

Kelompok Umur              

( Tahun ) 
Laki-Laki Perempuan Total 

0 – 4 9.52 8.01 8.77 

5 – 9 10.59 9.19 9.89 

10 – 14 9.71 8.87 9.29 

15 – 19 7.93 7.36 7.64 

20 – 24 8.12 7.89 8.01 

25 – 29 9.00 8.28 8.64 

30 – 34 7.48 8.89 8.18 

35 – 39 8.33 7.96 8.14 

40 – 44 7.45 7.57 7.51 

45 – 49 6.43 6.52 6.48 

50 – 54 4.90 5.28 5.09 

55 – 59 3.88 4.18 4.03 

60 – 64 2.82 3.31 3.07 

65 + 3.85 6.69 5.27 

Jumlah 100 100 100 
Sumber : Susenas 2008 
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Lebih lanjut, tabel 2.3. menyajikan struktur usia penduduk Kota Pasuruan 

tahun 2008. Struktur usia menggambarkan sebaran jumlah penduduk per rentang 

kelompok usia tertentu. Berdasarkan kriteria batasan kelompok usia muda (0-14), 

usia produktif (15-64) dan usia tua (>65); maka komposisi penduduk Kota Pasuruan 

tahun 2008 terbagi atas: 27,95% usia kerja, 99,79% usia produktif dan 5,27% usia 

tua. Dilihat dari komposisi kelompok umur tersebut, penduduk Kota Pasuruan tidak 

tergolong sebagai penduduk struktur umur muda, sehingga bisa dikatakan penduduk 

Kota Pasuruan semakin mengarah pada penduduk usia tua. Dengan komposisi 

tersebut, maka dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan tahun 2008 mencapai 

49,74 yang berarti mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2007 

yang hanya tercatat sebesar 47,43. 

Sementara itu, tingkat pendidikan penduduk Kota Pasuruan pada tahun 2008 

sebagian besar   didominasi oleh lulusan SMA/sederajat (33,84%) dan SD/sederajat 

(24,74%). Selengkapnya, tabel 2.4 merincikan komposisi tingkat pendidikan 

penduduk Kota Pasuruan pada tahun 2008. 

 
Tabel 2.4 

Komposisi Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2008 

No Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Total 

I 
Pendidikan Tertinggi Yang 

Ditamatkan 

1 Tidak/Belum Pernah Sekolah 1.67 3.72 2.39 

2 Tidak/Belum Tamat SD 7.33 10.46 8.44 

II Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan 

1 SD/Sederajat 25.04 24.19 24.74 

2 SMP/Sederajat 20.20 16.61 18.93 

3 SMA/Sederajat 36.26 29.41 33.84 

4 Diploma I, II,III 2.69 5.68 3.75 

5 Diploma IV/ Sarjana 6.81 9.94 7.92 

 Jumlah 100 100 100 
Sumber : Susenas 2008 

 
Penanganan masalah kependudukan memiliki keterkaitan erat dengan 

administrasi kecatatan-sipilan. Administrasi catatan sipil yang tertib, akan mampu 

meyediakan data informatif yang diperlukan untuk penanganan masalah 

kependudukan. Tabel 2.5 menyajikan capaian kinerja urusan kependudukan dan 

catatan sipil Kota Pasuruan selama Tahun 2005–2009. 
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Tabel 2.5.  

Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan Tahun 2005–2009 
 

No. Uraian Satuan 
Capaian 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Jumlah penduduk 

ber-KTP 

Orang 124.969 129.511 131.638 133.266 135.928 

2 Jumlah penduduk 

wajib ber-KTP 

Orang 127.587 129.827 132.381 135.426 138.669 

3 Rasio penduduk 

ber-KTP 

Persen 97,95    99,79 99,44 97,95 98,02 

4 Jumlah balita ber-

akta kelahiran 

Orang 3.028 5.459 4.890 3.549 4.184 

5 Jumlah kelahiran 

balita 

Orang 14.546 15.657 14.800 15.111 13.998 

6 Rasio balita ber-

akta kelahiran 

Persen 20,81 34,86 33,04 23,48 29,88 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan 

 

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya untuk 

mengendalikan tingkat kelahiran, yang di antaranya ditujukan untuk mengendalikan 

pertumbuhan penduduk. Layanan keluarga berencana dilakukan dengan 

menekankan pada peningkatan peran serta masyarakat, dalam membina keluarga 

sejahtera. Peran pria untuk berpartisipasi dalam program KB, khususnya untuk medis 

operasi (MOP) masih relatif rendah (sekitar 4% dari jumlah penduduk laki-laki). 

Namun secara umum, jumlah peserta KB mengalami peningkatan dari 24.957 

akseptor pada tahun 2007.menjadi 26.612 akseptor pada tahun 2008. Cakupan 

peserta KB aktif tahun 2008 di Kota Pasuruan mencapai 81,96%. Angka pencapaian 

tersebut secara keseluruhan telah memenuhi SPM Provinsi Jawa Timur tahun 2008 

yang ditargetkan sebesar 60%. Cakupan peserta mengalami peningkatan dari tahun 

2007, sebesar 77,02% menjadi 81,96% pada tahun 2008. 

 

2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam  

2.1.3.1. Ekonomi 

Wilayah Kota Pasuruan termasuk salah satu wilayah yang penting di dalam 

konstelasi perekonomian Jawa Timur terutama karena wilayah ini merupakan jalur 

utama akses transportasi dari pusat perekonomian Jawa Timur di Kota Surabaya 
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dengan Bali sebagai pusat budaya dan pariwisata melalui jalur industri di Kota dan 

Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya di wilayah timur.  

Pada tataran konteks regional, Kota Pasuruan diharapkan mampu memberikan 

link antara produsen dan pasar produk industri kecil dan kerajinan dan industri yang 

banyak tersebar di wilayah Malang dan Kabupaten Pasuruan sehingga melalui peran 

penting Kota Pasuruan akan terangkat peringkat dan kemajuan industri tradisional 

khususnya di bidang mebel, kerajinan kayu dan logam, serta industri-industri 

(terutama skala kecil dan menengah) lainnya. 

 
Gambar 2.2 

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pasuruan  Tahun 1994-2008 
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Sumber : BPS Kota Pasuruan, diolah 

 

Pertumbuhan PDRB ADHK selama 1994-2008 bersifat fluktuatif mengikuti 

kurva fungsi polynomial atau kuadratik seperti terlihat pada garis putus-putus pada 

Gambar 2.2 (a) di atas dengan kecenderungan merata dalam jangka panjang dan 

meningkat secara gradual dalam jangka pendek-menengah. Sementara itu pada 

Gambar 2.2 (b) terlihat perkembangan PDRB ADHK dalam kurun waktu yang sama 

menunjukkan pola peningkatan secara eksponensial yang agak kontras dengan tren 

perkembngan PDRB ADHK yang bersifat linear seperti diperlihatkan garis putus-

putus. Secara keseluruhan gambar 2.2 memperlihatkan kecenderungan semakin 

membaik. 

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada kurun waktu tersebut 

berkisar antara 5%-7% (Gambar 2.2 a) terkecuali pada masa krisis mulai tahun 1997 

sampai dengan beberapa tahun pasca krisis di mana ekonomi hanya mampu tumbuh 

sekitar 3%-4%. Pada periode ini pertumbuhan ekonomi bahkan pernah mencapai 
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level pertumbuhan negatif sebesar -5,95% yakni di tahun 1999 yang kemudian 

mengalami peningkatan menjadi 1,79% pada tahun 2000 dan 3,28% pada tahun 

2001. Secara umum terlihat adanya indikasi pergeseran sektoral ke arah tersier yaitu 

sektor perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi, serta jasa-jasa, tanpa terlalu 

besar mempengaruhi sektor industri. Perkembangan ini dimungkinkan untuk semakin 

meningkatkan captive market maupun external market bagi UKM pada umumnya. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan meningkat secara gradual sejak tahun 

2001-2005 dari 3,5% menjadi 5,83%. Karena situasi ekonomi makro yang ditandai 

dengan berbagai kejadian yang luar biasa terutama dari sektor energi maka selama 

tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yakni 5,83% 

(2005) menjadi 5,43% (2007). 

Secara garis besar, struktur ekonomi Kota Pasuruan didominasi oleh tiga sektor 

utama, yaitu pertama sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang sebenarnya 

banyak mengandalkan pada potensi geografis dan budaya yang ada di wilayah Kota 

Pasuruan, seperti jalur regional yang strategis pada persimpangan Surabaya-Malang-

Banyuwangi. Sektor ini memiliki share 35,15% pada tahun 2007. Kedua, sektor 

Industri Pengolahan dengan share sebesar 17,87% tahun 2007 yang didukung oleh 

ketersediaan tenaga kerja yang memiliki skill tinggi, yang memungkinkan digerakkan 

ke arah yang lebih tinggi pada sektor ini. Peningkatan terbesar terutama dari 

kelompok industri kecil. Sedangkan jenis industri yang paling banyak baik pada 

sektor formal maupun non formal, yaitu jenis industri kerajinan dan industri umum. 

Ketiga, Sektor Angkutan dan Komunikasi menjadi salah satu sektor unggulan karena 

kontribusinya yang signifikan terhadap PDRB yakni sebesar 12,54% tahun 2007. 

Tabel  2.6 

Kontribusi Sektoral terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Tahun 2006-2009 

2006 2007 2008 2009

Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan0.12        0.12        0.11        0.11        0.11        2.09         

Pertambangan dan penggalian 0.00        0.00        (0.00)       0.00        0.00        0.02         

Industri pengolahan 0.71        0.83        0.41        0.35        0.57        10.44       

Listrik, gas, dan air bersih 0.19        0.15        0.14        0.10        0.15        2.66         

Bangunan 0.37        0.31        0.50        0.43        0.40        7.34         

Perdagangan, hotel, dan restoran 1.75        2.36        1.57        1.41        1.77        32.29       

Pengangkutan dan komunikasi 0.74        0.61        1.34        1.36        1.01        18.50       

Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 0.64        0.66        0.70        0.66        0.67        12.13       

Jasa-jasa 1.17        0.54        0.79        0.69        0.80        14.52       

5.69        5.58        5.56        5.11        5.48        100.00     

Kontribusi 

Relatif

Peranan Riel Sektoral
Sektor Ekonomi Rata-rata

 
Sumber: Bps Kota Pasuruan, diolah 
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Selama 5 tahun terakhir sektor yang memberikan kontribusi rata-rata terbesar 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan adalah sektor perdagangan, sektor 

industri pengolahan dan sektor jasa. Hal ini bisa dilihat dari data kontribusi sektoral 

terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan yang disajikan pada tabel 2.6. 

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan selama kurun waktu lima 

tahun (2006-2009) ADHK, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2.6 adalah 5,48%. 

Sektor-sektor utama yang memberikan kontribusi riil terhadap pertumbuhan ekonomi 

tersebut masing-masing (sesuai peningkatannya) adalah: (1) sektor perdagangan 

dengan kontribusi riil sebesar 1,77 point atau 32,29%. Sektor ini menunjukkan posisi 

yang stabil selama periode tersebut meskipun 91,8% pelaku perdagangan adalah 

pedagang kecil dan sisanya adalah pedagang menengah; (2) sektor pengangkutan 

dan komunikasi dengan kontribusi rata-rata 1,01 point atau 18,50%. Sektor ini 

berperanan semakin penting dengan menggeser posisi sektor jasa sejak tahun 2007; 

(3) sektor jasa-jasa dengan kontribusi 0,80 point atau sekitar 14,52%; (4) sektor 

industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 0,57 point terhadap 

pertumbuhan ekonomi atau sekitar 10,44% karena situasi makro ekonomi khususnya 

di Jawa Timur yang ditandai dengan berbagai gejolak selama lima tahun terakhir 

terutama di sektor energi dan kelangkaan bahan baku maka sektor ini secara gradual 

mengalami pergeseran posisi (menurun).  Keempat sektor seperti diuraikan di atas, 

merupakan lokomotif perekonomian Kota Pasuruan dengan total kontribusi riel 

sebesar 75,75% terhadap pertumbuhan ekonomi.  

Tabel 2.6 a 

Jumlah Pedagang, Los, Kios dan Non Kios Pasar Kota Pasuruan   

NO URAIAN SATUAN 
TAHUN 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Jumlah 

pedagang 

      

- Ruko Orang 260 260 47 47 37 

- Los Orang 1.820 2.015 2.403 2.403 1.079 

- Kios Orang 726 721 713 713 1.094 

- Non Kios Orang 942 753 495 495 773 

2 Jumlah Sarana 
Penjualan 

      

- Los Unit 2.762 2.768 2.898 2.898 2.165 

- Kios Unit 726 721 713 713 1.017 

- Ruko Unit 260 260 47 47 37 

       
Sumber: Kota Pasuruan Dalam Angka 
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Berpijak pada data pada tabel 2.6, mada dapat diketahaui bahwa struktur 

ekonomi Kota Pasuruan adalah sekunder-tersier, di mana sektor industri, 

perdagangan dan jasa adalah sektor utama yang menjadi motor penggerak utama 

bagi roda perekonomian di Kota Pasuruan. Secara ringkas, Tabel 2.6 a menunjukkan 

kinerja pasar yang dikelola pemerintah Kota, sebagai salah satu komponen utama 

dalam kinerja sektor perdagangan secar keseluruhan. Di samping sebagai sarana 

penunjang aktivitas perniagaan, pasar tradisional yang dikelola pemerintah daerah 

juga memiliki potensi sebagai kontributor utama sumber pendapatan asli daerah. 

Tabel 2.6. b menyajikan potensi retribusi pasar.  

 
Tabel 2.6 b 

Potensi Retribusi Pasar Kota Pasuruan Tahun 2009 

NO PASAR JENIS 
JUMLAH 
OBYEK 

RETRIBUSI 
TAHUNAN 

1 Pasar Besar Ruko / Kios 261 343.691.520 

Los / Pecoan 1.069 95.706.000 

Ponten 5 8.040.000 

 1.335 447.437.520 

2 Pasar Kebonagung Stand 715 155.718.000 

Ponten 3 8.400.000 

Penitipan, Parkir 
& Cargo 

- 12.000.000 

 718 176.118.000 

3 Pasar Poncol Kios 166 60.345.000 

Los 268 40.653.000 

Ponten 1 3.600.000 

Parkir & Cargo 1 3.600.000 

 436 108.198.000 

4 Pasar Gadingrejo Bedak 56 8.164.800 

Harian / Pecoan 640 98.748.000 

Ponten 3 3.000.000 

Parkir & Cargo - 3.600.000 

 699 113.512.800 

5 Pasar Karangketug Toko / Bedak 139 39.733.440 

Harian / Pecoan 372 45.072.000 

Ponten 3 1.800.000 

Parkir & Cargo 3 5.400.000 

 514 92.005.440 

6 Pasar Meubel Bukir & 
Randusari 

Los Pasar 
Randusari 

73 12.300.000 

Los Pasar Bukir 60 21.600.000 

Ponten 1 120.000 

Parkir & Cargo 0 1.800.000 

 134 35.820.000 

 JUMLAH  3.836 973.091.760 
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 
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Sebagai aktor utama dalam ekonomi kerakyatan, Koperasi dan Usaha Mikro 

Kecil Menengah (KUMKM) memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi 

perekonomian Kota Pasuruan. Jumlah koperasi sampai tahun 2009 tercatat sebanyak 

298 Koperasi Primer, 2 Koperasi Sekunder. Koperasi aktif sebanyak 161 buah 

sedangkan koperasi tidak aktif sebanyak 139 buah. Tabel 2.7 menunjukkan kinerja 

UMKM dan Koperasi selama periode tahun 2005-2009. Secara lebih terperinci, tabel 

2.7 b menyajikan kinerja koperasi primer Kota Pasuruan tahun 2007 - 2009. 

 
Tabel 2.7  

Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Kota Pasuruan Tahun 2005–2009  

No. Uraian 
Capaian 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Jumlah pelaku usaha kecil  873 873 873 884 889 

2 Jumlah kelembagaan koperasi 

berkategori sehat 
276 278 279 243 161 

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 

 

Tabel 2.7 a 

Kinerja Koperasi Primer Kota Pasuruan Tahun 2007–2009  

NO URAIAN 
TAHUN 

2007 2008 2009 

1 Jumlah Koperasi 279 287 300 

2 Anggota 47.024 49.589 28.263 

3 Karyawan 344 419 259 

4 Modal Sendiri 35.533.376 26.299.687 24.430.561 

5 Modal Luar 11.837.557 34.991.424 38.480.148 

6 Manager Koperasi 42 42 31 

7 Volume Usaha 70.822.601 75.395.015 13.231.156 

8 Sisa Hasil Usaha 5.321.904 2.266.242 5.123.342 

9 Kekayaan 47.370.933 68.975.757 46.465.049 
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 

 

Sektor industri di Kota Pasuruan tahun 2006-2009 yang rata-rata memberikan 

kontribusi 10.44% terhadap pertumbuhan PDRB. Pada tahun 2009 industri non 

formal sebanyak 2.735 unit (78,75%) dan industri formal sebanyak 738 unit 

(26,35%); yang terdiri dari industri agro dan hasil hutan (IKAH) 1.847 unit usaha 

dan industri logam mesin elektronika (ILMEA) sebanyak 888 unit usaha. Sementara 

itu industri yang mempunyai izin dan memiliki TDP untuk kedua jenis industri 

tersebut masing-masing berjumlah 514 unit dan 224 unit usaha.    
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Sebagai pelaku ekonomi sektor riil, perkembangan sektor industri Kota 

Pasuruan mencatatkan kinerja yang cukup prospektif. Secara ringkas, Tabel 2.7 b 

dan Tabel 2.7 c menyajikan kinerja sektor industri Kota Pasuruan dari aspek jumlah, 

penyerapan tenaga kerja, nilai produksi dan investasi tahun 2005 – 2009. 

 
Tabel 2.7 c 

Jumlah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Kota Pasuruan        
Tahun 2010 

NO URAIAN SATUAN 
TAHUN 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Industri       

 - Formal Unit 657 678 701 728 738 

 - Non Formal Unit 2.700 2.700 2.753 2.700 2.735 

2 Penyerapan Tenaga 

Kerja 

      

 - Formal Orang 15.943 16.343 16.492 16.781 18.929 

 - Non Formal Orang 10.386 10.386 10.492 10.386 11.715 
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 

 

Tabel 2.7 d 

Total Investasi dan Total Nilai Produksi Industri Kota Pasuruan (Rp.000,-) 
 Tahun 2005 – 2009  

NO URAIAN 
TAHUN 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Total Investasi      

 - Formal 97.414 101.790 104.205 108.001 121.825 

 - Non Formal 65.126 65.351 65.601 65.342 73.706 

2 Total Nilai Produksi      

 - Formal 510.165 518.971 523.319 531.063 599.039 

 - Non Formal 295.303 295.842 296.372 295.842 333.709 
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan 

 

Pendapatan per kapita penduduk Kota Pasuruan pada tahun 2008 Atas Dasar 

Harga Berlaku (ADHB) adalah Rp.1.034.668 dan tahun 2009 sebesar Rp.1.134.486 

per kapita per tahun. Selengkapnya data agregat ekonomi dan sektor-sektor 

utamanya beserta pendapatan per kapita dan perbandingannya dengan UMK tersaji 

dalam Tabel 2.8.  
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Tabel 2.8 

Perkembangan Agregat Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2003-2009 

Tahun 

ADHK ADHB 

PDRB                                 
(Rp. juta) 

Pert. 
(%) 

PDRB                                 
(Rp. juta) 

Pert.   
(%) 

Kontribusi Sektoral (%) PKP ADHB UMK                           
(Rp/Bln) 

RASIO 
PKP/UMK Industri Perdagangan Jasa-Jasa (Rp/Org/Bln) 

2003    764.709     4,37  995.396    20,81               34,15           29,81           478.419     440.000           1,09  

2004      805.022     5,27  1.126.883  13,21    20,79              34,05           29,91           536.292     450.000           1,19  

2005      856.746     5,83  1.362.885  20,94     18,14               35,14           31,92           690.813     475.000           1,45  

2006      905.174     5,65  1.592.083  16,82     18,50               35,10           31,80           799.277     580.000           1,38  

2007      954.629     5,46  1.826.051  14,70     18,14               35,82           31,36           914.753     650.000           1,41  

2008   1.006.824     5,47  2.108.016  15,44     17,72               36,02           31,69        1.034.668     710.000           1,46  

2009   1.057.446     5,03  2.342.574  11,13     17,56               35,55           32,39        1.134.486     805.000           1,41  
Sumber: BPS Kota Pasuruan, diolah 

 

Data Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia tahun 2008 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan selama lima tahun 

terakhir didukung oleh pertumbuhan kredit yang mencapai rata-rata 24,73% per 

tahun dari kredit untuk UMKM sebesar 28,92% per tahun yakni dari Rp.225.831 juta 

(2003) meningkat menjadi Rp.1.148.359 juta (2009). Berdasarkan jenis 

penggunaannya kredit modal kerja menempati urutan pertama yakni 69,73% diikuti 

kredit konsumsi sebesar 24,41% dan kredit investasi pada urutan ketiga yaitu hanya 

5,85%. Pada tahun 2009, proporsi kredit UMKM berdasarkan jenisnya adalah sebagai 

berikut: modal kerja sebesar 37,28%, investasi sebesar 4,94% dan kredit konsumsi 

sebesar 57,77%. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.9. Secara sektoral, pada 

tahun 2009 sebagian terbesar (89,99%) kredit perbankan dipergunakan untuk 3 

sektor utama yakni sektor industri Rp.528.959 juta (31,36%), sektor perdagangan 

Rp.307.934 juta (18,26%), dan sektor lain-lain  Rp.680.927 juta (40,37%). 
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Tabel 2.9 

Posisi Simpanan, Pinjaman Masyarakat, Kredit UKM Rupiah Dan Valuta Asing 
Bank Umum dan BPR Di Kota Pasuruan (dalam Juta Rupiah) 

URAIAN 2005 2006 2007 2008 2009 

POSISI PINJAMAN YANG DIBERIKAN:         

 Kota Pasuruan  1,052,535 1,051,497 1,067,038 1,464,260 1,686,685 

   Pertanian 16,638 12,449 16,200 19,127 18,261 

   Pertambangan 443 411 - 13 - 

   Perindustrian 645,461 542,780 431,643 648,127 528,959 

   Perdagangan 126,268 166,876 224,295 298,586 307,934 

   Jasa-jasa 27,988 66,739 87,083 92,456 150,604 

    Listrik, Gas dan Air 111 578 106 6 31,188 

    Konstruksi  5,010 38,516 46,655 23,899 17,963 

    Pengangkutan 1,522 1,201 2,247 4,091 5,759 

    Jasa Dunia Usaha 14,209 18,727 33,074 61,011 66,845 

    Jasa Sosial Masyarakat 7,136 7,717 5,001 3,449 28,849 

   Lain-lain 235,737 262,241 307,818 405,950 680,927 

POSISI KREDIT MIKRO, KECIL DAN 
MENENGAH YANG DIBERIKAN:         

1 Kota Pasuruan  405,330 551,944 610,069 832,034 1,148,359 

   Pertanian 8,638 11,952 10,043 12,617 11,203 

   Pertambangan 443 991 598 2,062 234 

   Perindustrian 83,949 97,118 70,250 78,014 79,969 

   Perdagangan 103,771 155,849 190,248 241,966 277,551 

   Jasa-jasa 22,988 29,762 40,293 92,456 115,954 

    Listrik, Gas dan Air 111 578 106 6 4 

    Konstruksi  5,010 6,555 5,578 23,899 17,963 

    Pengangkutan 1,522 1,201 2,247 4,091 5,759 

    Jasa Dunia Usaha 14,209 17,044 29,028 61,011 63,379 

    Jasa Sosial Masyarakat 2,136 4,384 3,334 3,449 28,849 

   Lain-lain 185,541 256,272 298,637 404,918 663,447 

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan, BI, 2010 

 
Dari sisi tenaga kerja, menurut data BPS Kota Pasuruan tahun 2008, sebagian 

besar tenaga kerja maupun angkatan kerja di wilayah Kota Pasuruan adalah pekerja 

dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah yakni hampir 90% (SAKERNAS 2008).  

 
Tabel 2.10 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK),                                                            

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)                          
Kota Pasuruan Tahun 2004-2008 

 

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

2004 64,46 11.30 88.70 

2005 64,78 16.00 84.00 

2006 61,84 13.52 86.48 

2007 60,86 11.33 88.67 

2008 63,15 10.72 89.28 
Sumber: SAKERNAS 2008 

 
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Pasuruan mencapai 63,15% 

pada tahun 2008. Capaian angka TPAK ini sudah tergolong baik karena berada diatas 
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50%, akan tetapi masih perlu mendapat perhatian karena selama 3 tahun terakhir 

mengalami penurunan. Penguatan dibidang ekonomi dan peningkatan kemampuan 

dan keahlian (skill) penduduk angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dunia 

kerja merupakan beberapa upaya yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Pasuruan 

untuk memacu peningkatan TPAK ini. Tabel 2.10 menyajikan perkembangan TPAK, 

TPT dan TKK selama 5 tahun (2004-2008). 

Pengangguran merupakan permasalahan serius yang harus dipecahkan pada 

setiap pelaksanaan pembangunan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah 

Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun (2004-2008) mengalami penurunan 

dimana pada tahun 2008 TPT mencapai 10,72%.  Hal ini merupakan tantangan 

tersendiri bagi pemerintah Kota Pasuruan untuk lebih mampu menanggulangi tingkat 

pengangguran terbuka yang diharapkan semakin menurun, melalui berbagai 

program dan kegiatan yang dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan 

pengangguran. Sebaliknya, TKK dalam kurun waktu 5 tahun (2004-2008) mengalami 

peningkatan. Gambar 2.3. menvisualisasikan pola pergerakan TPAK dan TPT Kota 

Pasuruan tahun 2004 – 2008. 

 
Gambar 2.3 

Perkembangan TPAK dan TPT Kota Pasuruan Tahun 2004 – 2008 
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Sumber: SAKERNAS 2008, diolah 

 
Tenaga kerja di Kota Pasuruan sebagian besar bekerja pada lapangan usaha 

industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2008, proporsi 

tenaga kerja yang terserap pada sektor perdagangan mencapai 29,83%, sektor 

industri pengolahan mencapai 26,01% dan jasa kemasyarakatan mencapai 25,25%. 

Tabel 2.11 menyajikan secar terperinci proporsi sebaran tenaga kerja sektoral tahun 

2005 – 2008. 
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Tabel 2.11 

Komposisi Sebaran Tenaga Kerja Sektoral Kota Pasuruan  

Tahun 2005 – 2008 

No. Lapangan Pekerjaan Utama 2005 2006 2007 2008 

1 Pertanian, Kehutanan, 
Perkebunan dan Perikanan 

5.30 5.51 6,71 5,11 

2 Pertambangan dan Penggalian 0.00 0.00 0,36 0,11 

3 Industri Pengolahan 31.36 34.84 24,15 26,01 

4 Listrik, Gas dan Air Minum 0.49 0.11 0,69 0,19 

5 Konstruksi dan Bangunan 2.73 3.02 2,82 2,29 

6 Perdagangan dan Rumah Makan 29.43 23.65 28,79 29,83 

7 Angkutan, Pergudangan & Komunikasi 9.01 10.99 7,29 9,31 

8 Keuangan & Asuransi 1.86 1.60 1,14 1,90 

9 Jasa Kemasyarakatan 19.73 19.64 26,35 25,25 

10 Lainnya 0.10 0.64 1,61 0,00 

 Jumlah 100 100 100 100 
Sumber : SAKERNAS 2008 

 

Hal ini tentunya amat tidak seimbang dan menyimpan masalah laten di masa 

depan. Upaya tersebut belum menampakkan hasil yang optimal. Oleh karena itu 

Pemerintahan Kota Pasuruan akan terus meningkatkan upaya-upaya yang 

mendukung penciptaan lapangan kerja melalui beberapa kegiatan pembinaan 

Wirausaha Baru (WUB) dan penerapan Teknologi Padat Karya (TPK).  

Pada tahun 2008, jumlah angkatan kerja yang mencari kerja mengalami 

penurunan dari 9.451 orang pada tahun 2007 menjadi 9.195 orang pada tahun 

2008; sedangkan lowongan usaha mengalami peningkatan dari 162 lowongan pada 

tahun 2007 menjadi 611 pada tahun 2008. Tabel 2.12 menyajikan data 

perkembangan angkatan kerja yang mencari kerja, lowongan kerja dan lowongan 

kerja yang terisi. 

 
Tabel 2.12 

Perkembangan Angkatan Kerja yang Mencari Kerja, Lowongan Kerja Dan 
                Lowongan Kerja Yang Terisi Kota Pasuruan Tahun 2006 – 2008 

No. Uraian Satuan 2006 2007 2008 

1 Angkatan kerja yang 
mencari kerja 

orang 9.507 9.451 9.195 

2 Lowongan kerja yang 
terdaftar 

lowongan 285 162 611 

3 Lowongan kerja yang 
terisi 

lowongan 285 45 421 

Sumber: Kota Pasuruan Dalam Angka 2010 
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Informasi penting yang terkandung dalam data-data pada tabel 2.13 adalah 

pemerintah kota harus menyiapkan langkah antisipasi yang tepat agar pertumbuhan 

angkatan kerja mampu diimbangi dengan pertumbuhan kesempatan kerja. 

 
Tabel 2.13 

Proporsi Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Kota Pasuruan Tahun 2008 

No. 
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG 

DITAMATKAN 
Laki- Laki Perempuan Total 

1 Tidak/Belum Pernah 
Sekolah 

1.67 3.72 2.39 

2 Tidak/Belum Tamat SD 7.33 10.46 8.44 

3 SD/Sederajat 25.04 24.19 24.74 

4 SMP/Sederajat 20.20 16.61 18.93 

5 SMA/Sederajat 36.26 29.41 33.84 

6 Diploma I, II,III 2.69 5.68 3.75 

7 Diploma IV/ Sarjana 6.81 9.94 7.92 

 JUMLAH 100 100 100 
Sumber : Sakernas 2008 
 

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan calon tenaga kerja dalam 

mengisi lowongan kerja yang tersedia adalah ketrampilan kerja, yang antara lain 

ditentukan oleh tingkat pendidikan tenaga kerja. Data pada tabel 2.12 menunjukkan 

proporsi tingkat pendidikan tenaga kerja Kota Pasuruan pada berbagai jenjang 

pendidikan. 

Bertambahnya penawaran tenaga kerja (angkatan kerja meningkat) dan 

menurunnya permintaan tenaga kerja (sektor riil belum pulih), menyebabkan 

masalah penanganan pengangguran menjadi kompleks. Oleh karena itu penanganan 

pengangguran di Kota Pasuruan, difokuskan pada upaya penciptaan lapangan kerja 

secara mandiri dengan menumbuhkan wirausahawan baru. Terutama pada sektor-

sektor unggulan daerah, misal: industri mebel dan cor logam. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga 

kerja, maka Pemerintah Kota Pasuruan mengambil peran sebagai mediator dalam 

menangani perselisihan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Keberhasilan dalam 

melaksanakan peran ini, ditunjang dengan terbinanya hubungan yang harmonis 

antara pemerintah dengan pengusaha dan serikat buruh dengan indikasi kecilnya 

kasus perselisihan yang terjadi. Tabel 2.14 menunjukkan kinerja pemerintah kota 

dalam menangani masalah perburuhan. 
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Tabel 2.14  

Kinerja Penyelesaian Masalah Perburuhan Kota Pasuruan Tahun 2005–2009  

No. Uraian 
Capaian 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Rasio Perusahaan yang 

Menerapkan UMK/UMP 
60% 62% 60% 65% 65% 

2 Angka Kecelakaan Kerja  32 17 14 12 7 

3 Rasio Perselisihan 

Hubungan Industrial 

yang Terselesaikan 

100 

perdaga

ngan % 

100% 100% 100% 100% 

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kota Pasuruan 2010 

 

2.1.3.2. Sumber Daya Alam  

Pengelolaan sumberdaya alam yang potensial secara ekonomis belum optimal 

dan intensif. Pada dasarnya Kota Pasuruan memiliki potensi dan peluang yang dapat 

menyerap tenaga kerja dan mendatangkan tambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah). 

Potensi itu meliputi pengembangan wisata, hasil laut, pertanian dan air bersih. 

Permasalahannya terletak pada kurangnya investasi atau penanaman modal dalam 

mengembangkan usaha, meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendukung 

usaha, penggunaan teknologi pengelolaan dan modal kerja yang cukup serta masih 

rendahnya kualitas angkatan kerja mengingat latar belakang pendidikannya secara 

umum masih rendah dan belum mengarah pada penguasaan Iptek. 

Kaitannya dengan Sektor Pertanian dan Perkebunan, pembangunan 

pertanian dan perkebunan pada hakekatnya merupakan upaya untuk memanfaatkan 

kekayaan sumber daya lahan dan hayati secara produktif dan berkelanjutan. Sejalan 

dengan proses industrialisasi, peran sektor pertanian di dalam produksi daerah 

cenderung menurun. Meskipun demikian, perannya dalam perekonomian tetap 

sangat penting sebagai sumber produksi pangan, sebagai sektor penyerap tenaga  

kerja dan juga sebagai sumber penghasilan petani.  

 Luas lahan sawah beririgasi teknis Kota Pasuruan tahun 2009 adalah 1.210 

Ha. Apabila dibandingkan dengan tahun 2005 yang luasnya 1373 Ha terjadi 

penurunan sebesar 11,87% (Tabel 2.15). Hal ini disebabkan karena berkembangnya 

pembangunan permukiman, industri dan perkantoran.  
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Tabel 2.15 

Luas Baku Lahan Sawah Menurut Sistem Pengairan 

Di Kota Pasuruan Tahun 2000-2008 (Ha) 

No. Tahun Teknis 

1 2009 1.210 

2 2008 1.210 

3 2007 1.194 

4 2006 1.118 

5 2005 1.373 

6 2004 1.373 

7 2003 1.378 

8 2002 1.378 

9 2001 1.378 

10 2000 1.378 
  Sumber: Pasuruan Dalam Angka Tahun 2009 dan 2010 

 
Perkembangan luas areal panen padi mengalami penurunan rata-rata 

sebesar 1,45% per tahun, dengan kenaikan produksi rata-rata sebesar 1,84% per 

tahun dan peningkatan produktivitas rata-rata 0,38% per tahun. Peningkatan 

produktivitas tersebut ditunjang oleh upaya yang dilakukan Pemerintah Kota 

Pasuruan melalui kegiatan penggunaan bibit unggul bermutu, penggunaan pupuk 

lengkap, pengolahan tanah yang baik, pemberian irigasi yang memadai dan 

pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).  

 
Tabel 2.16 

Luas panen, produksi dan rata-rata hasil produksi tanaman padi 

di Kota Pasuruan tahun 2000-2009 (per Ha) 

No. Tahun 
Luas panen 

(ha) 

Produksi 

(kwintal) 

Rata-rata 

(kw / ha) 

1 2009 3.265 213.857,50 66,07 

2 2008 3.265 212.420,90 65,06 

3 2007 3.265 212.721,28 65,15 

4 2006 3.265 210.200,70 64,38 

5 2005 3.352 215.801,76 64,38 

6 2004 3.352 215.030,80 64,15 

7 2003 3.352 215.801,76 64,38 

8 2002 3.230 205.428,00 64,36 

9 2001 3.321 210.883,50 64,35 

10 2000 3.126 197.563,20 63,20 
Sumber: Pasuruan Dalam Angka 2010 

 

Komoditi tanaman perkebunan di Kota Pasuruan Tahun 2009 didominasi oleh 

tanaman tebu seluas 24,44 ha, yang tersebar di wilayah Kecamatan Bugul Kidul, 
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selain itu komoditas lainnya berupa kelapa, kapuk randu, mente dan kenanga yang 

tersebar di 3 kecamatan. Kebijakan pembangunan bidang perkebunan diarahkan 

pada pencapaian peningkatan produktifitas, mutu serta penciptaan dan pemerataan 

kesempatan kerja, pemeliharaan dan peningkatan kelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan hidup. 

Di Kota Pasuruan tidak terdapat areal kehutanan, akan tetapi kegiatan sub 

sektor kehutanan diarahkan pada penanaman tanaman kehutanan (seperti: jati dan 

mahoni) di lahan milik petani, serta penanaman magrove di sepanjang pantai utara 

yang tersebar di 7 kelurahan pada 3 kecamatan. 

Peternakan di wilayah Kota Pasuruan sebagian besar merupakan ternak yang 

dipelihara sebagai pekerjaan sampingan. Oleh karena di Kota Pasuruan kurang 

memungkinkan untuk membudidayakan ternak secara khusus. Produksi hasil 

peternakan secara umum mengalami peningkatan, kecuali produksi telur. Dari Tabel 

2.12 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan 2009, produksi telur 

mengalami penurunan sebesar 58,70%, produksi susu mengalami peningkatan 

sebesar 92,21% sedangkan produksi daging sapi meningkat sebesar 18,03%. 

Disamping itu, di Kota Pasuruan juga terdapat Rumah Potong Hewan semi modern 

yang didirikan pada tahun 2000 yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara 

optimal.  

 
Tabel 2.17 

Perkembangan Produksi Hasil Ternak 

Kota Pasuruan Tahun 2007-2009 

No. Tahun 
Telur 
(ton) 

Susu 
(liter) 

Daging Sapi 
(ton) 

1 2009 19 22.569 792 

2 2008 15,2 11.061 837 

3 2007 46 11.742 671 
Sumber: Pasuruan Dalam Angka 2010 

 

Kota Pasuruan merupakan kota yang secara geografis memiliki wilayah 

pesisir, sehingga sangat memungkinkan upaya untuk dikembangkannya aktivitas 

usaha masyarakat pada sub sektor perikanan dan kelautan, dengan harapan dapat 

meningkatkan kapasitas pasokan kebutuhan pangan (khususnya ikan, baik untuk 

konsumsi masyarakat kota maupun luar Kota Pasuruan) sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, yang rata-rata mata pencahariannya 

sebagai nelayan. 
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Diharapkan Kota Pasuruan dapat mengambil peran penting dalam 

pengembangan area perdagangan dan industri  di kawasan pantai utara pulau Jawa, 

dengan dikembangkannya Pelabuhan Pasuruan, serta sebagai area pengembangan 

mina industri yang didukung oleh areal pertambakan rakyat yang lahannya cukup 

luas di sebelah utara wilayah kota. 

Mengingat pola perkembangan kawasan perikanan di Kota Pasuruan banyak 

dipengaruhi oleh adanya sungai dan kolam-kolam, serta wilayah Kota Pasuruan 

bagian utara yang berbatasan langsung dengan garis pantai, maka pengembangan 

potensi sub sektor perikanan di Kota Pasuruan diarahkan pada budi daya ikan  di 

tambak dan kolam, perikanan laut, serta perairan umum dengan sistem karamba. 

Selain itu, usaha pengembangan perikanan juga dilakukan pada kegiatan 

penangkapan ikan di laut. Selanjutnya informasi jenis dan jumlah armada penangkap 

ikan dapat dilihat pada Tabel 2.18.  

 
Tabel 2.18 

Jenis dan Jumlah Armada Penangkap Ikan Di Kota Pasuruan 
 Tahun 2000-2009 

No. Tahun 
Kapal 
motor 

Perahu dengan 
motor tempel 

Perahu tanpa 
motor tempel 

1 2009 101 274 57 

2 2008 101 274 57 

3 2007 101 274 57 

4 2006 87 262 40 

5 2005 87 258 56 

6 2004 87 258 40 

7 2003 87 258 35 

8 2002 87 273 35 

9 2001 84 270 35 

10 2000 52 249 35 
Sumber: Pasuruan Dalam Angka  Tahun 2010 

 

Data pada Tabel 2.18 di atas menggambarkan bahwa usaha penangkapan 

ikan di Kota Pasuruan cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 10 

tahun (tahun 2000-2009), hal tersebut dapat ditunjukkan dari kecenderungan 

meningkatnya jumlah armada penangkap ikan baik kapal motor, perahu dengan 

motor tempel, dan perahu tanpa motor tempel. 
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Selain itu, Kota Pasuruan juga memiliki potensi yang cukup strategis terkait 

dengan ketersediaan sumber daya nelayan/petani. Hal ini tercermin pada jumlah 

rumah tangga nelayan/perikanan laut, perairan umum, kolam, dan tambak (Tabel 

2.19). 

Tabel 2.19 

Jumlah Rumah Tangga Perikanan Menurut Jenisnya 

Di Kota Pasuruan Tahun 2000 - 2009 

No. Tahun Perikanan laut Perikanan umum Kolam Tambak 

1 2009 1.460 35 136 499 

2 2008 1.460 35 136 499 

3 2007 1.460 35 136 499 

4 2006 1.460 35 136 499 

5 2005 1.460 36 136 495 

6 2004 1.460 35 136 499 

7 2003 1.466 35 135 499 

8 2002 1.486 35 135 499 

9 2001 1.460 35 135 499 

10 2000 1.460 35 135 495 
Sumber: Pasuruan Dalam Angka Tahun 2010 

 
Tabel 2.20 menunjukkan bahwa selama kurun waktu tujuh tahun, produksi 

perikanan mengalami penurunan rata-rata sebesar 6,03% per tahun, demikian pula 

nilai produksinya juga mengalami penurunan rata-rata sebesar 10,86% per tahun. 

Penurunan produksi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah: 

penggunaan alat tangkap ilegal, bahan peledak, rusaknya ekosistem laut, 

menurunnya daya dukung lahan budi daya dan pencemaran air. 

Tabel 2.20 

Produksi Perikanan dan Nilainya Berdasarkan Jenisnya 

Tahun 2003 – 2009 

Tahun 
Produksi                 

(Ton) 

Nilai Produksi 

(Rp. 000) 

2003 5.727,80 33.116.100 

2004 2.888,73 13.946.280 

2005 1.284,01 8.328.722 

2006 584,74 7.787.024 

2007 937,47 5.745.845 

2008 1.654,70 5.679.700 

2009 1.432,80 9.479.330 

Sumber: Pasuruan Dalam Angka 2010 
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Selain itu, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan 

produksi perikanan di Kota Pasuruan, yaitu: adanya program Pengembangan Usaha 

Perikanan Rakyat (PUPR), bantuan kredit nelayan, penganekaragaman pangan dan 

gizi, pengembangan sarana dan prasarana perikanan, serta pemanfaatan sumber 

daya kelautan. 

Sarana dan prasarana penunjang untuk budidaya perikanan antara lain: jalan 

produksi tambak, landing space (pendaratan ikan) dan rehabilitasi saluran tambak. 

Hal ini dibutuhkan untuk mendukung upaya peningkatan produksi perikanan. Di 

samping itu, usaha pengolahan hasil perikanan di Kota Pasuruan diharapkan mampu 

berkembang dengan baik. Adapun jenis usaha, jumlah dan hasil produksi pengolahan 

hasil perikanan di Kota Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 2.21. 

 
Tabel 2.21 

Jenis Usaha, Jumlah dan Hasil Produksi       
Pengolahan Hasil Perikanan di Kota Pasuruan Tahun 2009  

No. Jenis Usaha Unit Produksi (Kg) 

1 Pemindangan 35 5.600 

2 Pengasinan/pengeringan 120 16.500 

3 Pengasapan 42 27.000 

4 Pembuatan terasi 1 1.250 

5 Pembuatan petis 2 95 

6 Pembuatan krupuk ikan 10 5.600 

7 Pendinginan ikan dengan es 35 680.000 

 JUMLAH 245 736.045 
Surnber: Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, 2009 

 

Kota Pasuruan telah memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di 

Kelurahan Ngemplakreja Kecamatan Purworejo. Bangunan TPI yang ada saat ini baru 

berupa satu unit kantor seluas 70 m2 dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) seluas 100 

m2, karena itu untuk pengembangan eksploitasi potensi sumberdaya perikanan, 

khususnya yang ada di wilayah Kota Pasuruan, sangat diperlukan relokasi TPI ke 

tempat yang lebih representatif, agar dapat berfungsi lebih optimal.   

 

2.1.4. Sosial Budaya, Keagamaan, dan Politik  

2.1.4.1 Sosial Budaya 

Pembangunan daerah bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, 

berkaitan dengan peningkatan kualitas penduduk melalui pelaksanaan layanan 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 
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kepemudaan dan keolahragaan, ketenagakerjaan dan hubungan industrial, 

penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, kebudayaan dan keagamaan, 

keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Pembangunan bidang pendidikan dilaksanakan dengan menitikberatkan pada 

upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, peningkatan 

partisipasi anak usia sekolah, pengembangan pendidikan luar sekolah, 

pengembangan sekolah alternatif, serta peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga 

pendidik, sehingga ke depan angka putus sekolah dapat diminimalisir, kualitas dan 

relevansi kurikulum pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam 

rangka peningkatan daya saing. 

Secara mendasar, hakikat pendidikan ditujukan untuk mengembangkan  

potensi diri manusia baik aspek kognitif maupun afektif, dan merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari sistem sosial, meningkatkan  kemampuan berkontribusi positif 

dalam pengembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Wujud nyata 

keberhasilan pendidikan diindikasikan oleh ketahanan dan kematangan pribadi dalam 

bentuk meningkatnya penguasaan Iptek dan mantapnya Imtaq.   

Kondisi pendidikan di Kota Pasuruan dalam kurun waktu tahun 2005-2009 

disajikan pada Tabel 2.22. 

 
Tabel 2.22 

Perkembangan Pendidikan di Kota Pasuruan Tahun 2005 – 2009 

NO. URAIAN SAT 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Murid       

 - TK Orang 4,394 5,165 5,833 5,199  

 - SD/MI Orang 21,537 20,650 21,786 21,498  

 - SMTP/Sederajat Orang 7,780 8,369 9,561 10,116  

 - SMTA/Sederajat Orang 8,788 9,610 9,266 10,255  

2 Sekolah       

 - TK Unit 85 80 99 83  

 - SD/MI Unit 84 94 94 94  

 - SMTP/Sederajat Unit 28 28 29 29  

 - SMTA/Sederajat Unit 21 21 21 21  

3 Guru       

 - TK Orang 232 290 335 313  

 - SD/MI Orang 1,192 1,306 1,346 1,274  

 - SMTP/Sederajat Orang 622 656 708 708  

 - SMTA/Sederajat Orang 741 775 722 816  

4 Kelas       

 - TK Buah 222 222 na na  

 - SD/MI Buah 805 805 797 na  

 - SMTP/Sederajat Buah 227 227 251 na  
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Lanjutan Tabel       

NO. URAIAN SAT 2005 2006 2007 2008 2009 

 - SMTA/Sederajat Buah 250 250 248 na  

5 Angka Partisipasi       

 - SD/MI       

    * APK Persen 124,43 125,3 125,32 125,42 125,93 

    * APM Persen 107,8 107,80 97,52 94,84 98,77 

 - SMTP/Sederajat       

    * APK Persen 93,37 95,34 97,02 97,60 97,81 

    * APM Persen 64,88 64,88 90,36 60,96 59,65 

 - SMTA/Sederajat       

    * APK Persen 95,6 97,68 97,92 97,98 98,00 

    * APM Persen 62,45 62,45 68,92 49,61 48,94 

6 A M H Persen 96,02 95,20 96,21 na  

7 R L S Tahun 8,44 8,54 8,92 na  

8 Angka Putus Sekolah       

 SD Persen 0,10 0,03 0,02 0,18 0,08 

 SMP Persen 0,61 0,39 0,35 0,54 0,12 

 SMA Persen 0,13 1,00 0,44 1,05 1,04 

9 Rasio rombongan 
belajar (rombel) per 
ruang kelas SD/MI 

 0,96 1,16 1,17 0,95 0,98 

10 Rasio rombel per 

ruang kelas SMP/MTs 

 1,00 0,85 1,10 1,18 1,03 

11 Rasio rombel per 

ruang kelas 

SMA/SMK/MA 

 1,08 1,26 1,05 1,55 1,28 

12 Rasio Jumlah Siswa 

SMK terhadap Siswa 

SMA/U 

 1,07 1,14 1,41 1,27 1,41 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pasuruan 

 

Terkait dengan jenjang pendidikan, berdasarkan data BPS Kota Pasuruan, 

partisipasi penduduk perempuan usia 13 tahun ke atas yang melanjutkan pendidikan 

ke SLTP menunjukkan pada angka 86,38% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 

88,38% pada tahun 2008, sementara angka partisipasi pada penduduk laki-laki 

mencapai 87,87% pada tahun 2007 menurun menjadi 85,91% pada tahun 2008. Di 

sisi lain, partisipasi pendidikan pada usia di bawah 13 tahun antara penduduk laki-

laki dan perempuan relatif tidak ditemukan kesenjangan yang signifikan. Bahkan 

menurut data BPS tahun 2008, persentase penduduk perempuan yang tamat SD 

mencapai 98,54% relatif lebih baik dibandingkan penduduk laki-laki yang hanya 

mencapai 97,17%. 

Ilustrasi partisipasi penduduk pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

berkecenderungan semakin timpang antara penduduk laki-laki dan perempuan. Pada 

tingkat pendidikan SLTA menurut data tahun 2008 persentase penduduk perempuan 
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yang menamatkan pendidikan SLTA baru mencapai 57,89% dibanding penduduk 

laki-laki yang mencapai 66,72%. Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan 

masyarakat pada jenjang SLTA berkaitan erat dengan situasi dan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat.  

Gambaran di atas merefleksikan masih kuatnya budaya dan sistem sosial di 

samping pertimbangan ekonomi masyarakat yang menempatkan penduduk 

perempuan pada akhirnya akan menjadi tanggungjawab penduduk laki-laki dalam 

sebuah sistem keluarga. Sehingga kecenderungan melakukan investasi pendidikan 

bagi anak laki-laki dianggap memiliki nilai strategis bagi pengembangan sosial 

budaya. Tingkat partisipasi sekolah berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota 

Pasuruan pada tahun 2009 terlihat pada Tabel 2.23. 

 
Tabel 2.23 

Persentase Partisipasi Sekolah Menurut Jenis kelamin Tahun 2009  

No. Kelompok Umur Sekolah 
Jenis Kelamin 

Total 
Laki-laki Perempuan 

1 Penduduk 10 tahun ke atas       

 Tidak/Belum Pernah Sekolah  0,00 0,00 0,00 

 Masih Sekolah 83,80 66,35 74,94 

 Tidak Sekolah lagi  16,20 33,65 25,06 

2 Penduduk 7-12 tahun        

 Tidak/Belum Pernah Sekolah  0,00 4,76 2,42 

 Masih Sekolah 100,00 90,15 96,36 

 Tidak Sekolah lagi  0,00 5,09 1,22 

3 Penduduk 13-15 tahun        

 Tidak/Belum Pernah Sekolah  0,00 0,00 0,00 

 Masih Sekolah 100,00 77,97 90,36 

 Tidak Sekolah lagi  0,00 22,03    9,64  

4 Penduduk 16-18 Tahun        

 Tidak/Belum Pernah Sekolah  0,00 0,00 0,00 

 Masih Sekolah 89,44 67,32 78,53 

 Tidak Sekolah lagi  10,56 32,68 21,47 

5 Penduduk 19-24 tahun        

 Tidak/Belum Pernah Sekolah  0,00 0,00 0,00 

 Masih Sekolah 22,92 13,92 18,21 

 Tidak Sekolah lagi  77,08 86,08 81,79 
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, 2010 

 

Komponen angka IPM Pendidikan terdiri atas capaian angka melek huruf 

(AMH), dan rata-rata lama sekolah (RLS). Dari ilustrasi di atas terlihat 

kecenderungan peningkatan AMH, walaupun rata-rata kenaikannya masih relatif 
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kecil. Pola yang hampir serupa terjadi pada pertumbuhan angka RLS. Faktor lain 

yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah belum idealnya rasio siswa 

terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah dan rasio guru terhadap 

sekolah.  

Peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan dan pengembangan 

pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, terus dilakukan. Namun demikian, apabila 

berkaca pada indeks kesehatan maka diketahui bahwa kinerja layanan kesehatan 

Kota pasuruan pada tahun 2009 mencapai 69.50, masih berada di bawah provinsi 

Jawa Timur sebesar 73.58. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, maka dilakukan rehabilitasi dan atau pengembangan sarana pelayanan 

kesehatan di seluruh puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah sakit daerah. 

Peningkatan prasarana dan sarana layanan kesehatan tersebut, juga harus ditunjang 

dengan perbaikan kualitas tenaga kesehatan.  

Jumlah tempat layanan kesehatan yang ada di Kota Pasuruan pada tahun 2009 

adalah 7 Puskesmas, dan 30 Puskesmas Pembantu dan 1 Rumah Sakit Umum 

Daerah, termasuk 10 unit Puskesmas Keliling, rumah bersalin 6 buah, balai 

pengobatan 6 buah, apotik 20 buah, dan laboratorium kesehatan 3 buah hal ini 

dapat dilihat pada Tabel 2.24.  

 
Tabel 2.24 

Jenis dan Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Pasuruan Tahun 2005 - 2009 
 

No  Jenis Sarana  
Jumlah 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 RSUD 1 1 1 1 1 

2 Puskesmas 6 6 6 6 7 

3 Puskesmas Pembantu  22 22 27 29 30 

4 Posyandu  256 256 257 264 264 

5 Puskesmas Keliling 6 7 7 8 10 

6 Kelurahan Siaga  0 0 34 34 34 
Sumber: Kota Pasuruan Dalam Angka 2010 

 

Tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan meliputi 

berbagai jenis, yaitu tenaga medis (dokter dan dokter gigi), tenaga keperawatan 

(perawat dan bidan), tenaga kefarmasian (apoteker, analisis farmasi dan asisten 

apoteker), tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga kesehatan lainnya. 

Adapun tenaga kesehatan yang ada di Kota Pasuruan disajikan pada Tabel 2.25. 
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Tabel 2.25 

Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan di Kota Pasuruan Tahun 2005 - 2009 

 

No Tenaga kesehatan 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Medis  56 68 61 67 82 

2 Perawat dan bidan  115 201 210 217 614 

3 Farmasi  8 11 10 10 19 

4 Sanitasi  6 5 10 10 11 

5 Gizi 12 10 11 11 15 

6 keterapian fisik  - - - - 3 

7 Teknisi medis  18 19 9 9 18 

8 

Tenaga kesehatan 

masyarakat  
5 3 4 4 11 

 Jumlah  220 317 315 321 473 
Sumber: Kota Pasuruan Dalam Angka 2010 

 

Di wilayah Kota Pasuruan ada 31 Kelurahan yang sudah UCI (91,18%), 

sedangkan Kelurahan yang belum UCI ada 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Bugul Lor 

dan Mandaranrejo untuk wilayah Puskesmas Kandangsapi dan Kelurahan Tembokrejo 

untuk wilayah Puskesmas Purworejo yang berarti belum memenuhi SPM Provinsi 

Jawa Timur yaitu sebesar 90. Terjadi kenaikan dari tahun 2007 sampai tahun 2008 

sebesar 2.94% atau dari 88.24% pada tahun 2007 menjadi 91,08% pada tahun 

2008.  

Indikator kinerja pelayanan gawat darurat dinilai dari adanya sarana kesehatan 

dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat. Sejak 

tahun 2007 sampai tahun 2008 pencapaian indikator tersebut telah mencapai 100%.  

Pada tahun 2008, di wilayah Kota Pasuruan terdapat 30.176 (BPS) orang yang 

termasuk dalam kategori penduduk miskin dan dari jumlah tersebut 100%-nya telah 

dicakup oleh JPKM. Program pelayanan kesehatan keluarga miskin di Kota Pasuruan 

tahun 2008 dapat dikatakan berhasil mencapai target SPM Provinsi Jawa Timur tahun 

2008 (75%) dan SPM Dinas Kesehatan Kota Pasuruan tahun 2008 (70%).  

Kondisi seperti terurai di atas, akan sangat berpengaruh terhadap pemerataan 

kualitas hidup masyarakat, khususnya terkait dengan aspek pendidikan, pelayanan 

kesehatan serta tingkat daya belinya yang direpresentasikan di dalam indikator 

pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan menurut BPS-BAPENAS-

UNDP, Indonesia Human Development Report  menunjukkan angka 68.69 (tahun 

2006) dan berada peringkat ke 12 di seluruh provinsi Jawa Timur, kemudian menjadi 

69,97 (tahun 2007) dan merupakan peringkat ke 14 di seluruh provinsi Jawa Timur. 
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Nilai tersebut masih di atas IPM Jawa Timur beturut-turut 66,87 (tahun 2006) dan 

68,06 (tahun 2007). Peningkatan kualitas hidup penduduk Kota Pasuruan dapat 

diukur dan tercermin salah satunya melalui peningkatan IPM. Peningkatan kualitas 

hidup dalam kurun waktu 20 tahun ke depan merupakan permasalahan 

kependudukan (derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan per 

kapita) yang harus diperhatikan. Peningkatan IPM sangat ditentukan oleh 3 (tiga) 

indikator utama; (1) angka harapan hidup, kualitas hidup yang sehat dan panjang 

umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran; (2) angka melek huruf, 

Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa 

(bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas; serta (3) 

Pendapatan kotor per kapita, standar kehidupan yang layak diukur dengan GDP per 

kapita gross domestic product/produk domestik bruto dalam paritas daya beli 

(purchasing power parity). 

Sedangkan dari sisi tingkat daya beli masyarakat Kota Pasuruan pada tahun 

2007 menunjukkan angaka 57,18 yang berarti meningkat dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya yakni 55,43. Dibandingkan dengan masyarakat Jawa Timur pada 

umumnya angka ini relatif masih tinggi. Tabel berikut 2.26 menunjukkan angka IPM 

Kota Pasuruan 2004 – 2009 antar waktu. 

 
Tabel 2.26 

Angka IPM Kota Pasuruan beserta Komponenya Tahun 2004-2009 

Tahun IHH IP PPP IPM 

2004 69.83 82.20 56.89 69.64 

2005 68.33 82.47 56.07 68.96 

2006 68.83 81.81 55.43 68.69 

2007 68.96 84,07 56.15 69.73 

2008 69.91 83.59 60.76 71.42 

2009 69.50 84.08 65.36 72.98 
Sumber: BPS Kota Pasuruan 

 

Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan di Kota Pasuruan 

yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, berpeluang untuk mencetak 

SDM berkualitas dan berdaya saing yang akan mampu menghadapi tantangan 

perubahan global, keluar dari tekanan ekonomi dan menciptakan inovasi yang 

berdampak positif dengan hasil akhir untuk menekan tingkat kemiskinan dan 

kesenjangan sosial. 
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Kebijakan yang berpihak pada peningkatan peran kaum perempuan di seluruh 

sektor dan aspek pembangunan, telah dilakukan. Namun upaya pengarusutamaan 

gender ini, masih perlu lebih diaktualisasikan di segala bidang. Pemberdayaan 

perempuan tercermin dari angka partisipasi perempuan dalam politik dan 

pembangunan, perempuan dalam posisi manajer, staf teknis, dan tingkat partisipasi 

angkatan kerja perempuan. 

Dalam hal pembangunan dan pemberdayaan gender, Kementrian Negara 

Pemberdayaan Perempuan di dalam Laporan Pembangunan Manusia Berbasis 

Gender di Propvinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender 

(GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) Kota Pasuruan selama periode tahun 

2004-2007 termasuk salah satu yang dinilai baik seperti terlihat pada Tabel 2.27.  

  
Tabel 2.27 

Indeks Pembangunan dan pemberdayaan Gender Kota Pasuruan 

Tahun 

GDI GEM 

Nilai 
Peringkat 

Jatim 
Nilai 

Peringkat 
Jatim 

2004 60.8 12 61.9 5 

2005 61.2 14 61.8 6 

2006 62.8 15 63.3 5 

2007 62.9 18 63.5 6 
  Sumber: Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2010 

 
Cakupan peserta KB aktif mengalami peningkatan dari tahun 2007, sebesar 

77.02 % menjadi 81.96 % pada tahun 2008. Angka pencapaian tersebut secara 

keseluruhan telah memenuhi SPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 yang ditargetkan 

sebesar 60% (Sumber: Dinkes Kota Pasuruan Tahun 2008). Capaian kinerja Urusan 

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada Tabel 2.28.  
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Tabel 2.28 

Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) 
Kota Pasuruan Tahun 2005–2009  

No. Uraian 
Capaian 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Jumlah Akseptor KB 24.536 24.808 24.957 25.288 25.734 

2 Jumlah Akseptor KB 

Kontap  
6.670 6.708 6.748 

6.812 
7.152 

3 Peserta KB Pria 62 79 84 94 281 

4 Rasio Akseptor KB 

terhadap PUS 
75,02% 75,19% 75,31% 

76,99% 
78,37% 

5 Anggota Bina Keluarga 

Balita  
752 762 801 

894 
1.146 

6 Anggota Bina Keluarga 

Remaja 
32 38 42 

47 
117 

7 Kelompok UPPKS 62 78 83 92 122 

8 Kerlompok PIK-KRR - 1 1 2 6 

9 Pra KS dan KS I 

berusaha 
568 714 721 

784 
1.088 

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Pasuruan 

 

Dalam hal kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Pasuruan telah melaksanakan 

program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kegiatan 

pembinaan, pengembangan dan penyantunan. Meskipun telah melakukan upaya-

upaya pengentasan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

dan Keluarga Pra Sejahtera, pada tahun 2009 jumlah PMKS masih menunjukkan 

kecenderungan yang meningkat terutama pada keluarga yang rentan secara 

ekonomi, keluarga yang berumah tidak layak huni dan keluarga Pra Sejahtera dan 

Sejahtera I.  

Kegiatan-kegiatan dalam urusan sosial dilaksanakan untuk menggarap agenda 

agenda Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, perbaikan iklim 

ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat; guna mendukung pencapaian misi 

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan 

melalui pemberdayaan masyarakat dengan ditandai oleh meningkatnya kualitas 

kehidupan yang layak dan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat terutama 

lapisan bawah, misi Mewujudkan pengelolaan potensi dan pelaksanaan 

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka 

peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah, dan misi Mewujudkan kehidupan 
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sosial-budaya yang bertumpu pada pengamalan ajaran agama, penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kepribadian, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi 

manusia (HAM) dan tegaknya supremasi hukum. Capaian kinerja Urusan Sosial Kota 

Pasuruan dapat dilihat pada Tabel 2.29. 

 
Tabel 2.29 

Capaian Kinerja Urusan Sosial Kota Pasuruan Tahun 2005–2009  

No. Uraian 
Capaian 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Rasio PMKS Tertangani dengan 

Jumlah PMS (%) 
3,60 3,90 4,20 4,80 5,15 

2 Rasio Jumlah Unit Rumah yang 

Dibantu Perbaikannya dengan 

Jumlah Rumah Tak Layak Huni 

(%) 

6,25 6,60 7,14 7,69 8,33 

3 Jumlah Karang Wredha (unit) 34 34 34 34 34 

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan 

 

Sejalan dengan hal di atas, kebutuhan akan sarana sosial keagamaan juga 

akan mengalami peningkatan. Secara kuantitatif, sarana dan prasarana sosial 

keagamaan menunjukkan peningkatan, seperti tersedianya fasilitas ibadah pada 

tahun 2008 yang berupa 88 buah masjid, 720 buah langgar/musholla, 8 buah gereja, 

dan 1 buah pura/klenteng. 

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai program kesejahteraan sosial di Kota 

Pasuruan bertujuan untuk menjamin standar hidup yang memadai bagi semua 

anggota masyarakat dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial. Beberapa kategori 

penyandang masalah sosial di antaranya adalah pengemis, gelandangan, anak 

jalanan, tuna susila, kekerasan pada anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 

trafficking pada anak dan perempuan dan sebagainya. PMKS di Kota Pasuruan 

mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir yakni 14.368 (2006) menurun 

menjadi 8.748 (2007), dan menjadi 5.506 (2008). 

Berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial 

bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) telah dilakukan, namun demikian jumlah penyandang masalah kesejahteraan 

sosial tidak semakin berkurang.  
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Kemiskinan di Kota Pasuruan akan menjadi masalah yang perlu ditangani 

secara cermat dan serius. Meskipun di masa mendatang jumlah kemiskinan dapat 

ditekan, tetapi masalah kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam 

pembangunan, adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada 

masyarakat miskin seperti kenaikan harga BBM secara langsung akan berpengaruh 

terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin. Masalah kemiskinan bersifat 

multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan 

dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin. 

Menurut kriteria BPS Jawa Timur garis kemiskinan Kota Pasuruan adalah 

Rp.175.427,- per bulan per kapita dan merupakan persentase urutan ke 10 terbesar 

di Jawa Timur. Artinya, dengan garis kemiskinan yang relatif rendah tersebut masih 

banyak di antara masyarakat Kota Pasuruan yang belum sejahtera sehingga 

diperlukan upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk pengentasannya. Hal 

ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah keluarga miskin yakni: 7.749 KK (2007) 

meningkat menjadi menjadi 9.009 KK (2008). Jumlah penduduk miskin 30.176 

orang. 

Salah satu cara penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kota 

Pasuruan adalah dengan melaksanakan program transmigrasi, yang dilaksanakan 

secara mandiri. Dalam hal ini pemerintah kota hanya menjadi fasilitator dalam 

penempatan transmigran tersebut. Tabel 2.30 menyajikan jumlah transmigran yang 

diberangkatkan pada tahun 2005-2009.  

 
Tabel 2.30.  

Capaian  Kinerja Urusan Transmigrasi Kota Pasuruan Tahun 2005–2009  

No. Uraian 
Capaian 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Jumlah Transmigran yang 

Diberangkatkan (KK) 

5 5  5  10  10  

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan 

 

Sedangkan urusan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk menggarap 

agenda penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim 

ketenagakerjaan. Pemberdayaan masyarakat di Kota Pasuruan dilaksanakan melalui 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), Program 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Program DPDK.  
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Pembangunan seni dan budaya di Kota Pasuruan dilandasi oleh kebijakan yang 

terkait dengan penemukenalan, penguatan dan pengembangan identitas budaya 

lokal yang salah satunya antara lain melalui pemasyarakatan penggunaan bahasa 

Jawa dan Madura sebagai bahasa ibu masyarakat Kota Pasuruan dalam proses 

komunikasi dan interaksi kehidupan. 

Masyarakat Kota Pasuruan sebagai bagian dari masyarakat Jawa Timur yang 

menghargai nilai-nilai adat dan budaya Jawa dan Madura serta terbuka terhadap 

nilai-nilai positif yang datang dari luar, merupakan kondisi yang sangat kondusif bagi 

pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan cita-cita reformasi. Meskipun 

masyarakat Kota Pasuruan sebagian besar terdiri dari Jawa dan Madura, kehidupan 

mereka relatif rukun dan damai sebagai suatu kesatuan warga masyarakat. 

Sebagai daerah pesisir, kondisi sosial budaya masyarakat Kota Pasuruan telah 

mulai mengalami akulturasi. Keragaman budaya itu menjadi kekayaan yang harus 

dilestarikan dan dikembangkan. Permasalahan budaya yang dihadapi adalah semakin 

besarnya pengaruh globalisasi yang berdampak pada perubahan sosial-budaya lokal, 

yang bila tidak diantisipasi dan dikendalikan tentunya akan berdampak pada sistem 

nilai-nilai sosial budaya lokal. 

Kehidupan masyarakat Kota Pasuruan relatif rukun, toleran, dan terbuka 

merupakan modal dasar untuk melaksanakan pembangunan dan merealisasikan 

tujuan reformasi. Sikap menghargai perbedaan pendapat secara kritis elah 

membudaya di masyarakat juga merupakan modal dasar untuk mengembangkan 

pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance). 

Demikian pula karakateristik masyarakat Kota Pasuruan yang ulet, tegas, terbuka, 

dan lugas bila dikelola dan disalurkan dengan baik merupakan modal dasar yang 

cukup besar peranannya dalam pembangunan. 

Perubahan sosial tidak dapat dielakkan di tengah masyarakat yang selalu 

dinamis. Nilai-nilai sosial ideal yang melekat pada masyarakat Kota Pasuruan tidak 

berbeda dengan nilai sosial ideal Jawa pada umumnya, yaitu rasa kolektivitas 

menjadi sangat dominan dalam kehidupan sehari-hari. Individu tidak bisa dengan 

leluasa berbuat tanpa ada kesepakatan kolektif dalam mencapai tujuan hidupnya. 

Mereka tetap terikat dengan sebuah kesadaran kolektif baik di tingkat keluarga 

maupun masyarakat. 

Namun demikian, tingginya penetrasi budaya melalui media massa 

mengakibatkan pergeseran sosial yang secara ekstrem ditandai oleh perubahan 
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orientasi dan gaya hidup. Fenomena yang tampak adalah ketimpangan perilaku yang 

semakin permisif. Secara formal untuk mengembangkan rasa toleransi antar umat 

beragama, dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terdiri atas 

beberapa orang perwakilan unsur umat beragama. Pada saat yang hampir 

bersamaan terjadi peningkatan berbagai perilaku dekadensi moral. Indikator itu 

ditunjukkan oleh data kejadian penyalahgunaan NAPZA, yang pada tahun 2007 

terjadi 7 kasus turun menjadi 5 kasus pada tahun 2008 namun meningkat menjadi 

16 kasus pada tahun 2009. Hal ini terjadi meskipun frekuensi penyuluhan P3 NAPZA 

yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan mengalami peningkatan. 

Sementara jumlah tindak pidana lainnya yang dilaporkan pada tahun 2007 sebanyak 

540 kasus turun menjadi 436 kasus pada tahun 2008 tetapi meningkat menjadi 688 

kasus pada tahun 2009. Frekuensi kasus terbanyak adalah pencurian kendaraan 

bermotor sebanyak 140 kasus, diikuti pencurian kendaraan bermotor 140 kasus, 

perjudian 85 kasus dan pencurian dengan pemberatan 62 kasus. Tidak ada kasus 

berbau SARA pada tahun 2007, 2008 maupun 2009. 

Di sisi lain, pengembangan seni budaya di Kota Pasuruan diselenggarakan 

secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus berperan 

sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan 

perekonomian Kota Pasuruan. Integralitas pembangunan seni budaya dan pariwisata 

merupakan sesuatu yang lazim berlaku di Indonesia dan perkembangannya ke masa 

depan, berhubungan erat dengan kualitas kondisi alam dan lingkungan, politik dan 

keamanan, serta sarana dan prasarana. Pentingnya pembangunan kebudayaan di 

Kota Pasuruan ditujukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan 

kebudayaan daerah serta mempertahankan jatidiri dan nillai-nilai budaya daerah di 

tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya asing. 

Masyarakat Kota pasuruan telah memiliki kreasi karya seni dan budaya antara 

lain: (1) Karya Tari "Kencring Wirasari", (2) Karya Tari "Terbang Bandung", (3) Karya 

Tari "Yudha Manggala", (4) Karya Tari "Merak Abyor", (5) Karya Tari "Terbang 

Gendrong", (6) cerita Rakyat "Ontran-ontran Kali Gembong", (7) Cerita Rakyat 

"Geger Gedung Wolu"; serta pagelaran ataupun pertunjukan yang sering diadakan di 

Kota Pasuruan dan menjadi rutinitas pertunjukkan budaya, antara lain: (1) 

Pergelaran Tahunan, berkaitan dengan HUT Sanggar Seni "Dharma Budaya" Kota 

Pasuruan dengan berbagai kegiatan Lomba Tari, Lomba Lukis, Campur Sari dan lain-

lain; serta Perayaan Pesta Rakyat pesta laut di bulan purnama pada bulan 
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Sura/Sya’ban.  Di samping itu masyarakat Kota Pasuruan juga memiliki budaya yang 

beraneka ragam, Kota Pasuruan juga memiliki potensi keperdagangan dan 

keindustrian beraneka ragam, antara lain wisata yang Islami, wisata sejarah dan 

wisata budaya yang dapat dikembangkan sebagai modal pembangunan. 

Ke depan, Kota Pasuruan menghadapi masalah kualitas hidup masyarakat. 

Kualitas hidup suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesehatan, 

pendidikan dan ekonomi. Derajat kesehatan tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, 

tetapi merupakan gabungan dari berbagai indikator yang berkaitan satu sama lain. 

Demikian juga dengan pendidikan yang meskipun telah ditingkatkan baik dari segi 

kualitas dan kuantitas namun dengan biaya pendidikan yang semakin meningkat 

menyebabkan tidak dapat menyentuh segala lapisan masyarakat yang berakibat 

tetap besarnya kesenjangan sosial dan kemiskinan serta kebijakan di bidang ekonomi 

yang dapat mengakibatkan semakin tidak terselesaikannya masalah tersebut. 

Pada sisi lain ditinjau dari segmen usia, pada jenjang pendidikan tingkat SLTA 

termasuk ke dalam klasifikasi golden age artinya usia yang memiliki potensi bagi 

pengembangan dan penguatan pribadi maupun kelompok sosial yang dimulai dari 16 

sampai dengan 25 tahun yang dalam istilah umum disebut dengan remaja atau 

pemuda. Pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia yang harus 

dikembangkan dan sebagai tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, harus 

disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari tingkat pendidikan, 

kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya. 

Potensi yang besar tidak selamanya berkorelasi searah dengan kualitasnya, 

sering terjadi besarnya jumlah hanya menjadi bagian dari beban dibandingkan 

sebagai asset, untuk itu pengelolaan sumber daya manusia menjadi prioritas dalam 

upaya membentuk manusia yang berkualitas. Salah satu langkah adalah fasilitasi 

pembentukan dan pengembangan organisasi kepemudaan sebagai wahana dalam 

mengembangkan bakat dan kemampuan generasi muda, sehingga sebagai elemen 

masyarakat yang sangat potensial untuk berkontribusi dalam pelaksanaan 

pembangunan di Kota Pasuruan. 

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan mata rantai yang 

tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya. Perkembangan 

organisasi kepemudaan di Kota Pasuruan mengalami peningkatan. Pembinaan 

olahraga belum tertata secara sistematis antara olahraga pendidikan di lingkungan 

persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi 
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untuk kelompok atlet yang menjadi tulang punggung Kota Pasuruan dalam pentas 

kompetisi olahraga regional dan nasional; sehingga terkesan bahwa pembinaan 

olahraga cenderung eksklusif dan tidak berfondasi pada angka partisipasi masyarakat 

untuk berolahraga secara luas. Dalam kondisi seperti ini, ketersediaan ruang publik 

dan fasilitas olahraga tidak bertambah bahkan cenderung menurun, sehingga para 

pelajar dan masyarakat luas sebagian besar tidak terlayani secara baik untuk 

berolahraga. 

Di bidang olahraga, Kota Pasuruan telah memiliki sarana-prasarana olahraga 

yaitu stadion Suropati, selain sarana-prasarana olah raga yang dikelola oleh 

Pemerintah maupun masyarakat dengan sebaran yang cukup merata di seluruh 

wilayah Kota Pasuruan. Berdasarkan data Podes 2005, diketahui bahwa Kota 

Pasuruan hanya memiliki lapangan sepakbola sebanyak 1 buah sesuai dengan 

standar nasional, namun lapangan sepakbola yang tidak sesuai standar berada di 24 

kelurahan. Banyaknya kelurahan yang memiliki lapangan bola voli sebanyak 25 

kelurahan, bulutangkis berada di 20 kelurahan, bola basket ada di 5 kelurahan, tenis 

lapangan 3 kelurahan dan renang ada di 2 kelurahan. Hal ini mencerminkan bahwa 

perhatian masyarakat Kota Pasuruan terhadap kegiatan olahraga sangat besar. 

Kelurahan yang memiliki kelompok olahraga dan jenis kegiatan olahraga sebanyak 

31 kelurahan untuk sepakbola, bola voli 25 kelurahan, bulutangkis 20 kelurahan, bola 

basket 5 kelurahan, lapangan tenis 1 kelurahan, tenis meja 21 kelurahan, bela diri 14 

kelurahan. Untuk renang Kota Pasuruan memiliki 4 kelompok atau perkumpulan. 

Selain itu, Kota Pasuruan memiliki potensi olahraga yang baik namun demikian 

pembinaan olahraga prestasi di Kota Pasuruan belum dilakukan secara optimal. 

Untuk itu perlu diperhatikan peran organisasi masing-masing cabang olahraga. Selain 

itu, perlu pembinaan yang komprehensif agar seluruh potensi olahraga di Kota 

Pasuruan dapat dikembangkan secara baik. Untuk itu, prioritas utamanya adalah 

melanjutkan proses pembangunan bidang olah raga yang telah berlangsung selama 

ini, serta penguatan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam mengembangkan 

sarana, prasarana, dan kegiatan olah raga. 

 

2.1.4.2. Keagamaan 

Dalam bidang keagamaan, sebagian besar penduduk Kota Pasuruan adalah 

pemeluk agama Islam yang tradisional dan konsisten sehingga Kota Pasuruan sering 

dijuluki sebagai Kota Santri. BPS Kota Pasuruan mencatat komposisi penduduk Kota 
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Pasuruan pada tahun 2008 berdasarkan agamanya adalah Islam:167.274 orang 

(94,75%); Protestan: 5.421 orang (3,07%); Katholik: 1.636 orang (0,93%); Hindu: 

797 orang 0,45(%), dan Budha: 1.417 orang (0,80%). 

Perkembangan kehidupan beragama di Kota Pasuruan selama ini relatif 

menggembirakan terutama pada tingkat pelaksanaan keagamaan yang didukung 

oleh meningkatnya penyediaan sarana dan fasilitas keagamaan. Kehidupan 

beragama tampak kian semarak yang dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang 

tumbuh subur di masjid, surau, gereja, vihara dan tempat ibadah lainnya. Secara 

kuantitas jumlah tempat peribadatan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang berupa 88 buah masjid, 720 buah langgar/musholla, 8 buah gereja, dan 1 buah 

pura/klenteng pada tahun 2008. Penyelenggaraan hari-hari besar agama juga dapat 

berjalan dengan baik.  

Secara kualitas, kehidupan keagamaan mencerminkan perkembangan yang 

semakin baik dimana tingkat religiusitas masyarakat tetap terjaga, kerukunan antar 

umat beragama juga sangat kondusif yang tercermin dari tidak adanya kejadian 

konflik yang berlatar belakang agama. Hal ini tidak terlepas dari para tokoh dan 

pemuka agama untuk bersatu padu membina kerukunan antar umat beragama yang 

terakumulasi dalam forum-forum keagamaan seperti Paguyuban Kerukunan Antar 

Umat Beragama dan Penghayat Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan YME (PAUB), 

Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB) dan forum-forum 

lainnya yang secara rutin mengadakan koordinasi dan pertemuan untuk tetap terbina 

kenyamanan dalam menjalankan ibadah dan keyakinan masing masing pemeluknya. 

Umat beragama tampak giat dan bergairah dalam menjalankan dan mengamalkan 

ajaran agama masing-masing. Pengkajian dan pendalaman agama juga intensif 

dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa.  

Secara langsung maupun tidak langsung pembangunan agama telah 

memberikan kontribusi dalam berbagai aspek pembangunan. Namun realitas di 

masyarakat masih dirasakan adanya hal-hal yang kurang menggembirakan. 

Pembangunan keagamaan masih sering dihadapkan pada gejala negatif yang cukup 

memprihatinkan seperti perilaku asusila, praktik korupsi, kolusi, nepotisme, 

penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan berbagai jenis kriminalitas lainnya. 

Demikian pula adanya kecenderungan makin melemahnya pengamalan etika dan 

nilai-nilai luhur agama, perilaku permisif, meningkatnya angka perceraian, 
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ketidakharmonisan keluarga, tawuran, pornografi, dan pornoaksi. Berbagagi perilaku 

masyarakat yang bertentangan dengan moralitas dan ajaran agama tersebut 

mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai ajaran agama dengan perilaku sosial 

di masyarakat. 

 

2.1.4.3. Politik 

Pembangunan bidang politik diarahkan pada penguatan peran partai politik 

dalam mendidik kedewasaan berpolitik di kalangan masyarakat. Kedewasaan 

tersebut ditandai dengan adanya etika politik yang mewarnai kehidupan 

berpolitik di masyarakat. Etika politik merupakan merupakan perekat kehidupan 

bermasyarakat yang ‘mungkin’ tersekat sebagai akibat pergesekan-pergesekan 

yang muncul dalam aktivitas politik.   

Di samping itu, untuk menjaga kondusifitas suasana di tengah dinamika 

kehidupan masyarakat Kota Pasuruan, Pemerintah Kota Pasuruan secara rutin 

melakukan koordinasi bidang inteljen dengan aparat dalam forum koordinasi dan 

informasi daerah (FORKORINDA) Kota Pasuruan. Forum ini bertujuan untuk 

memperoleh masukan sedini mungkin tentang hal-hal yang mungkin timbul dan 

dapat dianggap mempengaruhi stabilitas Kota Pasuruan. 

Kedewasaan berpolitik masyarakat Kota Pasuruan telah teruji dalam 

berbagai penyelenggaraan pesta demokrasi, yang berlabel pemilihan umum 

(pemilu), baik pada momen pemilu presiden (pilpres), pemilu legislatif (pileg) 

tingkat pusat, provinsi dan kota pada tahun 2004; pemilu kepala daerah (pilkada) 

Kota Pasuruan pada tahun 2005; pilkada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2008; 

pilpres, pileg tingkat pusat, provinsi dan kota pada tahun 2009; maupun pilkada 

Kota Pasuruan tahun 2010. kedewasaan berpolitik ini, antara lain, terindikasi dari 

cukup tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap gelaran pemilu. 

Pada pertengahan tahun 2010, tepatnya bulan Juli, Pemerintah Kota Pasuruan 

menggelar pilkada Kota Pasuruan untuk masa jabatan 2010-2015. Penyelenggaraan 

pesta demokrasi ini relatif berhasil yang antara lain ditandai dengan tingkat 

partisipasi masyarakat yang mencapai 75,07%, yang berarti lebih tinggi daripada 

pilkada Kota Pasuruan tahun 2005 sebesar 70,48%. Hal yang sama juga terindikasi 

pada pemilihan anggota legislatif DPRD Kota Pasuruan dengan tingkat partisipasi 

masyarakat mencapai 73,26%, yang berarti mengalami penurunan bila dibandingkan 
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tahun 2004 sebesar 89,22%. Tabel 2.31 yang memuat data kinerja penyelenggaraan 

pemilihan umum kepala daerah dan anggota legislatif Kota tahun dalam rentang 

waktu 2004 - 2010. 

 
Tabel 2.31 

Tingkat Partisipasi Masyarakat (%) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan                
Anggota Legislatif Kota Pasuruan Tahun 2004 - 2010 

 

No. Even Pemilu 
Jumlah Suara  Jumlah 

DPT 
Tingkat 

Partisipasi   Sah Tidak Sah 

1 2 4 5 6 (4+5)/6 

1 Pileg DPRD Kota Pasuruan:     

 - Tahun 2004 110.355 123.688 89,22 

 - Tahun 2009 110.339 14.966 73,26 

2 Pilkada Kota Pasuruan:      

 - Tahun 2005 87.314 3.723 129.167 70,48 

 - Tahun 2010 99.298 2.128 135.117 75,07 
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan  

 
Adapun tabel 2.32 menyajikan komposisi sebaran perolehan kursi per partai 

politik di DPRD Kota Pasuruan, sebagai hasil penyelenggaran pileg Kota Pasuruan 

tahun 2004 dan 2009. 

 
Tabel 2.32 

Komposisi Perolehan Kursi di DPRD Kota Pasuruan Menurut Partai Politik 
Tahun 2004 dan 2009 

No. Partai Politik 
Perolehan Kursi 

2004 - 2009 2009 - 2014 

1 Partai Hati Nurani Rakyat - 2 

2 Partai Keadilan Sejahtera - 1 

3 Partai Amanat Nasional 2 1 

4 Partai Kebangkitan Bangsa 10 8 

5 Partai Golongan Karya 3 3 

6 Partai Persatuan Pembangunan 3 3 

7 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 4 

8 Partai Demokrat 3 3 

9 Partai Pelopor 1 - 

 Jumlah 25 25 
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan 

 

Kehidupan berpolitik memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan yang dimiliki masyarakat akan 

berfungsi sebagai pengingat dini (early warning tools) untuk mencegah 
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terjadinya perpecahan (friction) dalam kehidupan bermasyarakat, yang mungkin 

akan timbul sebagai akibat tensi politik yang kurang proporsional. Walaupun 

kehidupan masyarakat tersekat dalam berbagai wana ideologi partai politik, akan 

tetapi wawasan kebangsaan akan selalu menjaga kesadaran masyarakat bahwa 

mereka merupakan salah satu bagian yang saling terkait dalam ikatan kesatuan 

bangsa.  

 Pada akhirnya, kondusifitas kehidupan politik dan kebangsaan akan 

berkrontribusi secara positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam 

kehidupan bermasyarakat. Tabe 2.33 menyajikan kinerja urusan kesatuan 

bangsa dan politik dalam negeri Kota Pasuruan 2005 – 2009, termasuk di 

dalamnya adalah pembangunan bidang politik, kesatuan bangsa maupun 

keamanan dan ketertiban.  

 
Tabel 2.33.  

Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  
Kota Pasuruan Tahun 2005–2009  

No. Uraian 
Capaian 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Angka Kriminalitas Non 

Narkoba dan Non Perjudian 
481 472 453 454 561 

2 Angka Kriminalitas Narkoba  10 9 6 7 81 

3 Angka Kriminalitas 

Perjudian 
4 37 42 43 81 

4 Kejadian Kerusuhan 

Berlatarbelakang SARA 
- - - - - 

5 Angka Kerusuhan 

Berlatarbelakang Politik 
- - - - - 

6 Kejadian Kebakaran 5 7 10 6 7 

7 Jumlah Anggota Linmas 

Terlatih 
531 531 531 531 531 

8 Jumlah Kader SAR Mahir - - - 10 10 

9 Jumlah Relawan PBA 

Terampil 
- - - 30 70 

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Pasuruan 

 

2.1.5.  Penataan Ruang dan Prasarana dan Sarana Wilayah 

2.1.5.1. Penataan Ruang 

Penggunaan lahan Kota Pasuruan didominasi oleh lahan tak terbangun 

berupa sawah seluas 1.310,88 Ha atau 35,84% dari luas wilayah Kota Pasuruan. 
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29.63%

1.43%

1.44%

0.92%

3.68%

0.18%

2.01%

35.84%

5.52%

16.55%

2.00% 0.75% 0.05%

PERMUKIMAN FASILITAS UMUM PERDAGANGAN DAN JASA

PERKANTORAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN KAWASAN MILITER

RUANG TERBUKA HIJAU SAWAH TEGALAN/LADANG

TAMBAK/EMPANG HUTAN BAKAU SUNGAI

PRASARANA TRANSPORTASI

Sumber : Hasil Survey, 2008 Citra Satelit, 2008 

Sedangkan lahan terbangun di Kota Pasuruan didominasi oleh permukiman seluas 

1.083,98 Ha atau sebesar 29,63% dari luas wilayah Kota Pasuruan. Penggunaan 

Lahan Kota Pasuruan Tahun 2008 terlihat pada Gambar 2.4.  

 
Gambar 2.4 

Pembagian peruntukan Tata Ruang di Kota Pasuruan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkembangan untuk lahan terbangun di Kota Pasuruan belum tersebar 

secara merata seperti pada Kecamatan Purworejo yang didominasi lahan terbangun 

dibandingkan Kecamatan Gadingrejo dan Bugulkidul yang masih banyak terdapat 

lahan tak terbangun seperti sawah dan tambak. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (UUPR) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 17/PRT/M/2009 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pasuruan mengamanatkan pembagian yang 

proporsional antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Namun disadari bahwa 

pengendalian pemanfaatan ruang menjadi tantangan dalam mewujudkan proporsi 

tersebut. Belum tertata dan terkendalinya pertumbuhan lahan terbangun yang 

cenderung acak dan menyebar menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan 

antar wilayah. Selain itu, terjadinya alih fungsi lahan hijau dan sawah menjadi 

permukiman dan industri juga merupakan permasalahan tersendiri dalam upaya 

pengendalian tata ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan meliputi 

rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan rencana penetapan 

kawasan strategis. 
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Kota Pasuruan terbagi menjadi 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan 4 

(empat) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) yaitu SPPK bagian Utara, SPPK bagian 

Barat, SPPK bagian Timur, dan SPPK bagian Selatan serta 7 (tujuh) Unit Lingkungan 

(UL). 

Pusat Pelayanan Kota (PPK) Pasuruan meliputi Kelurahan Karanganyar, 

Kebonsari, Bangilan, Purworejo, Pekuncen, Petamanan dan Kandangsapi dengan 

arahan kegiatan utama: a) Pengembangan CBD (Central Business District), b) 

Pengembangan civic centre, c) Pengembangan sport centre. Adapun keempat SPPK 

tersebut di atas adalah:  

1. SPPK bagian Utara meliputi Kelurahan Tamba’an, Trajeng, Mandaranrejo, 

Panggungrejo, Bugul Lor, Tapaan, Mayangan dan Ngemplakrejo, dengan 

arahan kegiatan utama: a) Pengembangan pelabuhan barang dan ikan, b) 

Pengembangan taman pendidikan dan pariwisata, c) Pengembangan home 

industry  pengolahan ikan. 

2. SPPK bagian Barat meliputi Kelurahan Gadingrejo, Karangketug, Randusari, 

Petahunan, Sebani, Gentong, Krapyakrejo dan Bukir, dengan arahan kegiatan 

utama: a) Pengembangan kawasan pelayanan umum terpadu, b) 

Pengembangan industri kecil dan home industry., c) Pengembangan rest area 

dan pariwisata. 

3. SPPK bagian Timur meliputi Kelurahan Kepel, Bugul Kidul, Krampyangan, 

Bakalan, dan Blandongan, dengan arahan kegiatan utama: a) Pengembangan 

kawasan pendidikan terpadu, b) Pengembangan industri kecil, c) 

Pengembangan pariwisata, d) Pengembangan perdagangan jasa. 

4. SPPK bagian Selatan meliputi Kelurahan Sekargadung, Kebonagung, 

Pohjentrek, Purutrejo, Wirogunan dan Tembokrejo, dengan arahan kegiatan 

utama: a) Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah, b) 

Pengembangan sport centre, c) Pengembangan sektor informal (PK5). 

Perencanaan pola ruang terbagi menjadi rencana kawasan lindung dan rencana 

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 perumahan, perdagangan dan jasa, industri, perkantoran, pariwisata, 

pesisir, pertanian, peruntukan pelayanan umum, dan peruntukan sektor informal. 
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Kota Pasuruan memiliki beberapa kawasan yang dapat dikembangkan sebagai 

kawasan strategis atau kawasan yang perlu diprioritaskan dalam penanganannya. 

Kawasan strategis di Kota Pasuruan meliputi:. 

1. Kawasan strategis berdasarkan kawasan strategis provinsi meliputi 

pengembangan jalan tol Gempol – Rejoso yang melewati Kelurahan 

Sekargadung, Tembokrejo, Wirogunan dan Pohjentrek dengan akses interchange 

di Kelurahan Pohjentrek. 

2. Kawasan strategis berdasarkan aspek ekonomi dan pengembangannya yang  

meliputi: kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan industri. 

3. Kawasan strategis berdasarkan aspek lingkungan meliputi kawasan pelestarian 

alam, sempadan pantai, kawasan bakau dan sempadan sungai. 

4. Kawasan strategis berdasarkan aspek sosial budaya meliputi kawasan cagar 

budaya, kawasan perkantoran dan pendidikan. 

 

2.1.5.2. Prasarana dan Sarana Wilayah 

2.1.5.2.1. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi 

Setiap pembangunan yang dilaksanakan daerah umumnya memiliki dampak  

sosial ekonomi, begitu pula pembangunan bidang prasarana dan sarana. 

Pembangunan prasarana dan sarana membuka potensi pemanfaatan berbagai 

sumber daya bagi perkembangan perekonomian, dan perkembangan perekonomian 

suatu daerah dapat merefleksikan kesejahteraan warganya.  

Sampai dengan tahun 2010, Kota Pasuruan memiliki 6 buah pasar yang 

seluruhnya berfungsi untuk sarana transaksi perdagangan, dengan jumlah kios 

sebanyak 1.125 kios dan pegadang sebanyak 3.664 pedagang yang bergerak pada 

1.905 jenis usaha. Pemerintah Kota Pasuruan juga telah membangun Pasar Mebel di 

Kelurahan Bukir sebagai wujud nyata komitmen pemerintah kota untuk memperbaiki 

dan memperluas jaringan pemasaran produk mebel di Kota Pasuruan. Pemugaran 

pasar Poncol yang dilanjutkan dengan pembangunan Mall Poncol telah selesai pada 

akhir 2007 dan pada awal 2008 telah mulai ditempati oleh para pedagang. 

Keberadaan Mall Poncol diharapkan dapat menggairahkan perdagangan dan 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pasuruan. Tabel berikut ini 

menerangkan perkembangan pasar. 
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Tabel 2.34 

Perkembangan Pasar Kota Pasuruan Tahun 2002-2009 

No Uraian Satuan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Jumlah Pasar  Buah 6 6 6 6 6 6 6 

2 Jumlah Kios  Buah 854 851 726 726 721 713 733 

3 Jumlah 
Pedagang  

Orang 2.440 3.748 3.749 3.652 3.658 3.658 2.986 

Sumber: Pasuruan Dalam Angka Tahun 2009 

 

Pada Tabel 2.34, jumlah pasar sebanyak 6 buah pada tahun 2002 dan 6 buah 

pada tahun 2008, jumlah kios sebanyak 854 buah pada tahun 2002 yang menjadi 

menurun sebanyak 713 buah pada tahun 2008. Sedangkan jumlah pedagang yaitu 

sejumlah 2.440 orang pada tahun 2002 menjadi sebanyak 3.658 orang pada tahun 

2008. Pada tahun 2007 dan tahun 2008 mengalami penuruan jumlah pasar menjadi 

hanya 4 buah sedangkan jumlah kios sebanyak 713 buah dengan jumlah pedagang 

sebanyak 3.658 bah. Meskipun perkembangan jumlah pasar Kota Pasuruan hanya 

mengalami sedikit penurunan, namun hal ini tidak mempengaruhi jumlah kios dan 

pedagang yang tampaknya memberikan dampak yang cukup positif bagi 

pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan. 

Prasarana dan sarana sosial ekonomi Kota Pasuruan yang lain adalah 

perkembangan perusahaan daerah. Jumlah perusahaan daerah yang dimiliki Kota 

Pasuruan hingga akhir tahun 2009 adalah 3 (tiga) buah yaitu: PDAM Kota Pasuruan, 

BPR Kota Pasuruan, dan PD Radio Ramapati dengan tenaga kerja total sebanyak 169 

orang.  

 

2.1.5.2.2. Prasarana dan Sarana Sosial Budaya 

Perkembangan sosial budaya di kota Pasuruan, salah satunya ditunjukkan 

melalui pendidikan. Indikator pendidikan di Kota Pasuruan  sudah relatif baik, dilihat 

dari jumlah sekolah, jumlah penduduk, serta jumlah jenjang pendidikan yang relatif 

lengkap karena dari jenjang TK, SD, SLTP, SLTA sampai Perguruan Tinggi sudah 

terdapat di Kota Pasuruan. Perkembangan sosial budaya di kota Pasuruan, salah 

satunya ditunjukkan melalui pendidikan. Jumlah TK pada tahun 2008 adalah 83 

buah, SD 62 buah, MI 22 buah, SMP 20 buah, MTs 9 buah, SMU 8 buah, SMK 10 

buah, dan MA 3 buah  
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Tabel 2.35 

Jenis dan Jumlah Fasilitas Pendidikan di Kota Pasuruan 

NO KELURAHAN 
JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN (UNIT) 

SD/MI SLTP/MTS SMU/SMK/MA 

KECAMATAN GADINGREJO 

1 Krapyakrejo 2 1 0 

2 Bukir 1 0 0 

3 Sebani 2 2 1 

4 Gentong 1 0 0 

5 Karanganyar 5 3 3 

6 Trajeng 3 1 0 

7 Tambaan 1 1 0 

8 Gadingrejo 3 1 0 

9 Petahunan 2 0 0 

10 Randusari 1 0 0 

11 Karangketug 3 0 0 

JUMLAH 24 9 4 

KECAMATAN PURWOREJO 

1 Pohjentrek 3 4 0 

2 Wirogunan 2 0 0 

3 Tembokrejo 5 0 1 

4 Purutrejo 2 0 0 

5 Kebonagung 1 1 1 

6 Purworejo 6 3 3 

7 Kebonsari 4 2 0 

8 Bangilan 3 2 0 

9 Mayangan 0 0 0 

10 Ngemplakrejo 4 1 0 

JUMLAH 30 13 5 

KECAMATAN BUGULKIDUL 

1 Sekargadung 1 2 1 

2 Bakalan 1 1 1 

3 Krampyangan 1 0 0 

4 Blandongan 1 1 1 

5 Kepel 1 0 1 

6 Bugulkidul 2 2 1 

7 Petamanan 1 0 3 

8 Pekuncen 1 0 1 

9 Kandangsapi 2 2 1 

10 Bugullor 1 0 2 

11 Tapaan 3 2 1 

12 Mandaranrejo 2 0 0 

13 Panggungrejo 1 0 0 

JUMLAH 18 10 13 

KOTA PASURUAN 72 33 22 
Sumber : Kota Pasuruan Dalam Angka, 2010 
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Fasilitas Pendidikan di Kota Pasuruan berupa TK, SD/MI, SLTP/Mts, dan SMA/MA 

serta beberapa perguruan tinggi. Secara lengkap jenis dan jumlah fasilitas 

pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.35. 

Sarana kesehatan di Kota Pasuruan tergolong cukup lengkap yaitu 

terdiri dari rumah sakit bersalin, puskesmas, puskesmas pembantu dan poliklinik 

yang tersebar merata di setiap kecamatan. Sedangkan untuk rumah sakit umum 

hanya terdapat satu yaitu di Kecamatan Purworejo. Sedangkan fasilitas 

kesehatan terdiri dari  6 Puskesmas, dan 22 Puskesmas Pembantu dan 1 Rumah 

Sakit Daerah, termasuk pengadaan 9 unit Puskesmas Keliling, rumah bersalin 6 

buah, balai pengobatan 6 buah, apotik 20 buah, dan laboratorium kesehatan 3 

buah. 

 
Tabel 2.36 

Jenis dan Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kota Pasuruan 

NO KECAMATAN 

JUMLAH FASILITAS KESEHATAN (UNIT) 

RSU 
PUSKESMAS BALAI 

PENGOBATAN 

RUMAH 

BERSALIN INDUK PEMBANTU KELILING 

1 Gadingrejo 0 2 9 3 3 1 

2 Purworejo 1 2 8 3 6 2 

3 Bugulkidul 0 2 10 3 3 3 

JUMLAH 1 6 27 9 12 6 

Sumber : Kota Pasuruan Dalam Angka, 2010 

 

2.1.5.2.3. Prasarana dan Sarana Transportasi dan Perhubungan 

Pengembangan sarana transportasi di Kota Pasuruan didasarkan pada 

beberapa faktor yaitu: Pola angkutan barang dan orang, lokasi pusat-pusat kegiatan, 

jarak pencapaian untuk setiap moda angkutan atau antar moda angkutan, 

ketersediaan dana pembangunan, pola tata ruang yang telah ada, proyeksi 

pengembangan wilayah, dan jumlah penduduk pada daerah pelayanan. Oleh 

karenanya pengembangan prasarana jaringan jalan dan jembatan masih merupakan 

kebutuhan pokok bagi pelayanan distribusi komoditi, barang dan jasa untuk 

mendukung perekonomian Kota Pasuruan. 

Di era desentralisasi, jaringan jalan merupakan perekat keutuhan antar wilayah 

dalam segala aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan keamanan, sehingga 

keberadaan sistem jaringan jalan dan jembatan untuk  menjangkau seluruh wilayah 
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merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Langkah Pemerintah Kota 

Pasuruan dalam pengembangan jaringan jalan dan jembatan di wilayah Kota 

Pasuruan dengan membangun jalan lingkar utara, jalan-jalan kolektor sekunder 

untuk membuka akses kawasan baru,   serta rencana pembangunan jalan tol oleh 

pemerintah yang menghubungkan Gempol dan Pasuruan. Pembangunan jalan 

tersebut merupakan peluang bagi Kota Pasuruan untuk mendukung pengembangan 

wilayah sekaligus meningkatkan akses terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. 

Selain itu, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan juga harus 

diperhatikan, karena kerusakan prasarana jalan dan jembatan dapat menyebabkan 

meningkatnya biaya sosial ekonomi yang ditanggung oleh pengguna jalan. Sebab 

apabila hal tersebut berlangsung secara terus-menerus dan tidak segera diatasi, 

pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.  

Jaringan jalan di Kota Pasuruan terletak pada pusat jaringan jalan wilayah 

Kabupaten Pasuruan, sehingga Kota Pasuruan dalam hal ini berfungsi sebagai 

terminal jasa distribusi bagi pengembangan wilayah dan juga sebagai penyedia  

berbagai macam kebutuhan bagi daerah Kabupaten Pasuruan yang merupakan 

hinterland Kota Pasuruan. Pola transportasi utama Kota Pasuruan adalah berpola 

grid. Kota Pasuruan dilalui oleh tiga jaringan jalan regional utama yang menuju kota 

Surabaya, Malang, dan Probolinggo sehingga mempengaruhi perkembangan fisik 

kota seiring semakin berkembangnya fungsi jalan regional tersebut. Panjang jalan di 

Kota Pasuruan dari tahun 2006 sampai tahun 2009 mengalami penambahan 

sepanjang 5,00 km dari 80,67 km tahun 2006 menjadi 85,67 km pada tahun 2009 

atau meningkat sebanyak 6,20%. Penambahan panjang jalan tersebut meliputi jenis 

permukaan aspal sepanjang 3,95 km dan sisanya adalah urugan (lapis pondasi 

jalan). Dari panjang jalan tersebut yang berkondisi baik 54,50 km, kondisi sedang 

30,35 km dan yang rusak sepanjang 0,83 km.  

Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan suatu hal 

yang juga diperhatikan, karena kerusakan prasarana jalan dan jembatan telah 

menyebabkan terjadinya kemacetan di berbagai ruas jalan yang merupakan lintas 

ekonomi, serta meningkatnya biaya sosial ekonomi yang ditanggung oleh pengguna 

jalan. Apabila hal ini berlanjut dan tidak segera diatasi, diperkirakan dapat 

mengganggu kegiatan investasi di sektor ekonomi lainnya yang memerlukan 

dukungan jasa prasarana, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan 

ekonomi. Pemerintah Kota Pasuruan secara rutin maupun berkala melakukan 
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pemeliharaan dan peningkatan jalan untuk menjaga fungsi jalan sebagaimana 

mestinya serta melakukan perbaikan dan peningkatan jembatan. 

 
Tabel 2.37 

Panjang jalan di Kota Pasuruan Tahun 2007-2008 

No. Jalan 

Panjang jalan 

Jalan negara Jalan propinsi 
Jalan Kab/ 

Kota 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 Jenis Permukaan  15.276 12.319  1.400 1.400 83.905 85.674 

 - aspal   15.276 12.319  1.400 1.400 79.600 80.941 

  - kerikil /makadam - - - - 3.725 3.325 

 - tanah - - - - - - 

 - Tidak dirinci  - - - - 580 1.408 

 Jumlah 15.276 12.319 1.400 1.400 83905 85.674 

2 Kondisi Jalan  15.276 12.319 1.400 1.400 83.905 85.674 

 - Baik 3.320 3.593 - - 60.266 54.495 

  - Sedang 5.341 3.706 1.400 1.400 23.314 30.354 

 - Rusak 6.615 5.020 - - 325 825 

 - rusak berat - - - - - - 

 Jumlah 15.276 12.319 1.400 1.400 83.905 85.674 

Sumber: Pasuruan Dalam Angka Tahun 2010 

 

Panjang jalan di Kota Pasuruan dari tahun 2008 sampai tahun 2009 

mengalami penambahan sepanjang 3,204 km dari 79,464 km menjadi 82,668 km 

pada tahun 2009. Penambahan panjang jalan tersebut meliputi jenis permukaan 

aspal sepanjang 1,159 km dan urugan (lapis pondasi jalan) sepanjang 2,045 km 

sedangkan yang tidak dirinci tidak mengalami perubahan. Dari panjang jalan 

tersebut yang berkondisi baik 35,479 km, kondisi sedang 45,954 km dan yang rusak 

sepanjang 1,235 km. Oleh karena itu peningkatan jalan maupun perbaikan-perbaikan 

tetap dilakukan, sehingga kondisi yang rusak dapat segera diatasi sampai dengan 

akhir tahun anggaran 2009. 

Perkembangan Kota Pasuruan cenderung mengarah pada pola grid dan 

memusat, sehingga jaringan jalannya juga demikian. Jalan Arteri Primer di Kota 

Pasuruan merupakan jalan yang menghubungkan Kota Pasuruan dengan Pusat 

Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Surabaya. Selain itu terdapat 37 buah jembatan 

di wilayah Kota Pasuruan yang semuanya berstruktur beton dengan panjang fisik 

keseluruhan 263,75 m pada tahun 2009. 
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Saat ini telah ada beberapa prasarana transportasi berupa terminal yaitu 

terminal bus dan angkutan kota tipe C yang melayani angkutan antar kota dan 

provinsi di Kelurahan Blandongan serta sub terminal yang melayani angkutan antar 

kecamatan sebanyak 2 buah di Blandongan dan Karangketug, serta 1 buah 

pangkalan di Kebonagung. Jenis kendaraan yang melayani wilayah Kota Pasuruan 

meliputi angkutan umum bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan antar kota 

dan angkutan kota. Selain itu Kota Pasuruan juga dilalui oleh bis Antar Kota Antar 

Provinsi (AKAP).  

Keberadaan terminal dan sub terminal tersebut di atas merupakan prasarana 

bagi beroperasinya sejumlah tidak kurang dari 1.174 unit kendaraan umum (data uji 

kir tahun 2009, belum termasuk yang berdomisili di luar Kota Pasuruan). 

Selengkapnya gambaran mengenai kinerja urusan pekerjaan umum Kota Pasuruan 

tersaji dalam tabel 2.38. 

 
Tabel 2.38.  

Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kota Pasuruan Tahun 2005–2009  

No. Uraian 
Capaian 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Rasio jalan berkondisi baik 
terhadap total panjang jalan 
(KM - %) 

77,986/ 
82.688 
94,29 

76,968/82.6
88  

95,50 

78,555/87.27
7  

90,01 

82,900/87.27
7 

94,98 

83,024/87.2
77  

95,13% 

2 Rasio jembatan berkondisi 
baik terhadap total jumlah 
jembatan (buah - %) 

31/37  
83,78 

   33/37  
89,19 

  34/37  
91,89 

   35/37  
94,59 

  36/37  
97,30 

3 Rasio cakupan jaringan 
irigasi terhadap luas lahan 
pertanian (km - %) 

1.108/ 
1.268 
87,38 

1.108/ 
1.268 
87,38 

  1.108/ 
1.268 
87,38 

1.108/ 1.268 
87,38 

1.108/ 
1.268 
87,38 

4 Rasio Rumah Tangga 
bersanitasi terhadap jumlah 
total rumah tangga (RT - %) 

31.448/ 
44.926 
70,00 

31.548/ 
45.359  
69,55 

32.048/ 
45.557  
70,35 

32.150/ 
45.611 
70,49 

32.300/ 
45.702  
70,68 

5 Rasio Kawasan Kumuh 
terhadap luas wilayah                    
(Ha - %) 

270/3.658  
7,38 

243/3.658  
6,64 

218,7/3.658  
5,98 

206,8/3.658  
5,65 

188/3.658  
5,14 

6 Rasio Rumah Tangga 
pengguna air bersih 
terhadap jumlah seluruh 
rumah tangga (RT - %) 

14.812/ 
44.926  

32,9 

16.150/ 
45.359  
35,60 

15.908/ 
45.557 RT  

34,92 

16.100/ 
45.702 
35,23 

16.600/ 
45.906  

36,16% 

7 Rasio Volume Sampah Yang 
Terangkut  terhadap jumlah 
seluruh volume sampah                
(T - %) 

184/204  
90,20 

192/214  
89,72 

  308/340  
90,59 

309/340                            
90,89 

316/345  
91,59 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan 
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Selain itu, Kota Pasuruan juga memiliki 1 buah stasiun kereta api kelas II  yang 

masuk Daerah Operasi (DAOPS) IX Jember, dengan jalur antar kota untuk 

pengangkutan penumpang dan barang. Tercatat pada tahun 2007 penumpang yang 

terangkut sebanyak 18.840 orang kemudian menjadi 24.391 orang pada tahun 2008 

atau meningkat sebesar 29,46%. Jaringan prasarana jalan rel meliputi jaringan jalan 

rel tunggal (single track) yang merupakan bagian jalur kereta api Surabaya-Jember-

Banyuwangi yang terhubung oleh stasiun Kota Pasuruan. Daerah pelayanan stasiun 

tersebut meliputi Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. 

Kota Pasuruan selain memiliki fasilitas transportasi darat juga memiliki sarana 

transportasi laut yaitu pelabuhan sungai yang terdapat di muara Sungai Gembong 

yang cukup ramai kegiatannya hampir sepanjang tahun. Pelabuhan Pasuruan 

termasuk pelabuhan Klas IV yang melayani pelayaran antar pulau dengan sarana 

angkutan laut jenis kapal/perahu layar dan bermotor dengan kemampuan di bawah 

120 DWT, sehingga lebih berfungsi sebagai pelabuhan kapal rakyat dan nelayan.  

Jaringan prasarana angkutan laut di Kota Pasuruan berupa pelabuhan 

Pasuruan yang berfungsi sebagai pelabuhan pengumpan lokal, yaitu pelabuhan 

dengan fasilitas terbatas untuk melayani perdagangan regional. Kegiatan di 

pelabuhan Pasuruan masih berbaur antara: kegiatan bongkar muat barang dengan 

kegiatan pendaratan hasil penangkapan ikan, dan permukiman penduduk. Kondisi ini 

berpengaruh pada aktivitas bongkar-muat barang di pelabuhan tersebut. Namun 

demikian, melalui pengembangan peran dan fungsinya di masa depan, pelabuhan 

Pasuruan merupakan jaringan transportasi laut yang potensial menjadi multiplier 

effect accelerator bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan.  

Luas wilayah daratan kerja Pelabuhan Pasuruan mencapai 78,5 Ha, 

sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 

1999, dengan rincian sebagai berikut: 

- Hak pengelolaan lahan :   6,84 Ha 

- Pasang surut sebelah timur : 14,86 Ha 

- Pasang surut sebelah barat  : 14,25 Ha 

- Cadangan pengembangan sebelah barat : 21,59 Ha 

- Cadangan pengembangan sebelah timur : 19,99 Ha  

- Jalan umum sebelah timur :   0,96 Ha 

 Guna menunjang kelancaran aktivitas di dalamnya, maka Pelabuhan Pasuruan 

juga dilengkapi dengan fasilitas perniagaan, meliputi: fasilitas pergudangan sebanyak 
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9 buah dengan luas seluruhnya  7.000 m2 serta akses jalan menuju pelabuhan 

yang termasuk jalan kelas III. Dermaga pelabuhan berada di sisi sabelah timur dan 

barat tepian Sungai Gembong. 

Adapun kegiatan utamanya antara lain adalah bongkar: kayu, garam, sembilan 

bahan pokok (sembako); dan muat: garam beriodium, sembilan bahan pokok 

(sembako) dan alat-alat berat. Komoditi yang dibawa melalui pelabuhan Kota 

Pasuruan adalah didominasi oleh kayu Kalimantan dan sembilan bahan pokok. 

Jumlah kayu yang dibongkar pada tahun 2008 sebanyak 54.144m3 dan yang dimuat 

keluar masing-masing 10 ton sembilan bahan pokok, 160 ton alat berat dan 545 ton 

barang lainnya. Potensi pelabuhan tradisonal ini dapat ditingkatkan apabila tersedia 

cukup dana untuk pembangunan dermaga yang lebih besar lagi. 

 

2.1.5.2.4. Prasarana dan Sarana Telekomunikasi dan Informasi 

Dengan berkembangnya teknologi nirkabel (telepon seluler) maka kebutuhan 

telekomunikasi dan informasi di seluruh Kota Pasuruan dapat terlayani. Telepon 

sebagai salah satu media juga merupakan kebutuhan komunikasi bagi setiap orang.  

Dengan adanya kemajuan teknologi telekomunikasi nirkabel yang pesat 

sekarang ini, minat penduduk terhadap jaringan telepon kabel cenderung menurun 

dan lebih banyak memilih telepon seluler. Untuk telekomunikasi seluler, selain yang 

diusahakan oleh PT. Telkom, semua operator seluler telah hadir di Kota Pasuruan 

dengan berbagai produk layanannya untuk kelancaran dan kenyamanan para 

penggunanya, di antaranya: PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. Excelcomindo dan                

PT. Bakrie Telecom. Dalam operasinya, operator telekomunikasi tersebut 

mengoperasikan tower-tower Base Transceiver Station (BTS), yang di wilayah kota 

Pasuruan. 

Selain telepon, diversifikasi media komunikasi mengikuti perkembangan 

teknologi. Utamanya adalah pengembangan jaringan internet, yang sudah menjadi 

tuntutan kebutuhan dalam dunia telekomunikasi. Seiring dengan berkembangnya 

Teknologi Informasi (TI), telah tersedia juga layanan jasa internet yang pada saat ini 

mudah ditemukan di berbagai tempalt. PT. Pos Indonesia dengan Wasantaranet dan 

PT. Telekomunikasi Indonesia dengan produk Telkomnet Instan dan Speedy 

merupakan beberapa penyedia jasa layanan internet selain Internet Service Provider 

(ISP) lainnya. Selain itu, para pengguna internet juga dapat mengaksesnya melalui 

warung-warung internet (warnet) yang kini keberadaannya juga telah tersebar. 
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Selain itu, akses informasi masyarakat juga diperoleh melalui televisi (yang 

hampir semua stasiun telah dapat diakses siarannya) dan radio siaran (termasuk Radio 

Khusus Pemerintah Daerah/RKPD Kota Pasuruan “Ramapati” yang merupakan media 

penyiaran publik) maupun radio komunikasi; juga berbagai media cetak yang terbit 

reguler, baik nasional mapun lokal.  

 

2.1.5.2.5. Prasarana dan Sarana Limbah 

Limbah berupa sampah yang dihasilkan sehari-hari di Kota Pasuruan berasal 

dari kawasan permukiman, perdagangan dan pasar, jalan dan taman, serta 

perkantoran, yang nantinya dilanjutkan dengan sistem pewadahan dan 

pengumpulan. Sistem pengumpulan sampah di Kota Pasuruan saat ini dilakukan 

menggunakan gerobak pengumpul dan becak sampah untuk kemudian 

diangkut/dipindahkan pada TPS (Tempat Pembuangan Sementara), Transfer Depo 

dan Container, sebelum akhirnya dibuang. Hingga tahun 2010 Kota Pasuruan 

memiliki 1 unit Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di kelurahan Blandongan 

seluas 6 ha dengan daya tampung 124.000 m3. Keberadaan TPA ini melayani 21 unit 

(TPS) di 3 kecamatan. 

Di tingkat rumah tangga, proporsi kepemilikan tempat sampah oleh keluarga di 

Kota Pasuruan pada tahun 2008 mencapai 27.099 KK (72,89%) dengan standar 

sehat sebesar 22.563 KK (60,69%). 

Kelemahan utama pada pengelolaan persampahan di Kota Pasuruan adalah 

adanya ketidakseimbangan antara pelayanan persampahan dengan produksi sampah 

yang ada, antara lain karena laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, 

kurangnya kesadaran dan keterbatasan masyarakat dalam pembangunan sarana 

limbah rumah tangga, selain juga belum mantapnya kelembagaan dalam rangka 

penanganan sarana air limbah. Pada tahun 2009 jumlah keluarga yang memiliki 

fasilitas pengelolaan air limbah rumah tangga hanya 20.629 KK (61,26%) dan dari 

jumlah tersebut yang memenuhi standar sehat adalah 15.436 KK (45,86%), 

sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat perilaku sehat masyarakat masih relatif 

rendah. 
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Tabel 2.39.  

Kinerja Urusan Perumahan Kota Pasuruan Tahun 2005–2009  

No. Uraian 
Capaian 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Rasio prasarana jalan 

lingkungan berkondisi 

baik (Km - %) 

121/156  

77,6 

126/156  

80,8 

128/156  

82,1 

133/168  

79,1 

 134,4/168 

85 

2 Rasio prasarana drainase 

lingkungan berkondisi 

baik  (Km - %) 

92,7/ 

122 

76 

96/           

122 

78,7 

 95/          

122 

78 

101/ 

134 

75,4 

 108/    

134 

80,6 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan 

 

Jumlah air buangan meningkat setiap tahun berbanding lurus dengan 

peningkatan jumlah penduduk dalam jangka waktu 20 tahun mendatang. Jumlah air 

buangan paling tinggi terdapat pada sektor perumahan yang mencapai 14.000.000 

liter per hari, sektor industri dan perdagangan mencapai lebih dari 8.000.000 liter per 

hari, dan sktor fasiltas umum dan sosial mencapai 2.000.000 liter per hari. 

 

2.1.5.2.6. Prasarana dan Sarana Energi 

Listrik merupakan kebutuhan vital bagi setiap orang, baik digunakan untuk 

kebutuhan rumah tangga sehari-hari, instansi, maupun aktivitas industri. Penyediaan 

energi listrik di Kota Pasuruan selama ini didukung oleh PT. PLN melalui interkoneksi 

Jawa-Bali. Sistem transmisi listrik di Kota Pasuruan disuplai dari satu gardu induk 

yang berada di Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Secara keseluruhan dapat 

dikatakan bahwa pelayanan kelistrikan di kota Pasuruan sudah mencapai 100% 

Keseluruhan jaringan listrik yang melayani seluruh bagian wilayah kota berupa 

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah 

(SUTR). 

Sistem transmisi listrik di Kota Pasuruan disuplai dari satu gardu induk yang 

berada di Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Secara keseluruhan dapat 

dikatakan bahwa pelayanan kelistrikan baik di pusat kota maupun di kelurahan sudah 

semakin membaik, karena sudah hampir 90% kelurahan di Kota Pasuruan telah 

terlayani. Secara umum, pelayanan jaringan listrik di Kota Pasuruan berada dalam 

Area Pelayanan Jaringan (APJ) Pasuruan 

Jumlah seluruh pelanggan listrik di Kota Pasuruan pada tahun  2009 sebanyak 

58.960 pelanggan dengan rata-rata peningkatan 2,45% per tahun. Pelanggan listrik 
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di PT. PLN tahun  2006 sebagian besar adalah rumah tangga kecil R1-R3 yaitu 

48.117 dan pada tahun  2009 meningkat menjadi 53.394 pelanggan atau 10,97%. 

Pelanggan rumah tangga memiliki proporsi 92,36% dari total pelanggan. Adapun 

daya terpasang tahun 2006 adalah 63.710.000 KVA dan menjadi 72.809.050 KVA 

pada tahun  2009 atau meningkat rata-rata 2,96% per tahun.   

Listrik merupakan kebutuhan vital bagi setiap orang, baik digunakan untuk 

kebutuhan rumah tangga sehari-hari, instansi, maupun aktivitas industri. 

Perkembangan kelistrikan Kota Pasuruan  selama lima tahun terakhir mengalami 

ketidakstabilan karena terjadi fluktuasi yang bervariasi. Jumlah kelurahan yang sudah 

memanfaatkan listrik dari Pemerintah Kota Pasuruan  sejumlah 34 kelurahan 

sementara produksi listrik terjual mencapai 101.486.510 MWh sebagaimana tabel 

2.40. 

 

Tabel 2.40 

Banyaknya pelanggan, daya terpasang dan listrik terjual Menurut golongan tarip 

No Golongan Tarip 

Jumlah 
Pelanggan 

Daya Terpasang              
(KVA) 

Jumlah Nilai Produksi 
(MWh) 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

1 Sosial 1.426 1.482 2.078.400 2.215,45 2.587.167 3.043.727 

2 Rumah Tangga 51.554 52.952 36.707.550 38.308,6 50.086.057 57.946.349 

3 Usaha dan Hotel 1.746 1.736 2.049.150 2.051,1 6.373.614 8.531.392 

4 Industri 175 173 1.350.800 1.339,1 27.343.989 24.180.159 

5 Gedung/kantor 207 217 1.574.050 1.648,6 2.297.757 2.562.722 

6 Jalan  291 324 1.552.100 1.622,2 43.942.323 5.222.061 

 Jumlah 56.241 57.813 66.133.950 69.478,650 93.630.907 101.486.510 

Sumber : Pasuruan dalam Angka 2010 

 
Sedangkan mengenai penggunaan energi minyak dan gas di kota Pasuruan 

tergambar dari ketersediaan sarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 

yang berjumlah 4 unit. Sebagian penggunaannya adalah untuk kendaraan bermotor 

beroda dua atau lebih, selain juga untuk keperluan kapal-kapal nelayan maupun 

industri. Sementara itu pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah 

(mitan) untuk rumah tangga dll. kini sepenuhnya telah beralih menggunakan LPG 

pasca rampungnya program konversi minyak tanah ke gas tahun 2009 yang lalu. 

Penyediaannya dipasok oleh beberapa (sebutkan berapa!) pangkalan mitan yang 

beralih menjadi pangkalan LPG, selain juga dilayani oleh SPBU dan retailer lainnya.  
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2.1.5.2.7. Prasarana dan Sarana Air Bersih/Minum 

Dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat, luas cakupan pelayanan Kota 

Pasuruan mencapai 47,02% pada tahun 2009. Sebagian besar fasilitas air bersih 

yang paling banyak digunakan adalah ledeng atau jaringan perpipaan PDAM dengan 

porsi 45,83%, sisanya menggunakan air tanah. Meskipun kapasitas pelayanan belum 

mengalami peningkatan sebesar 315 liter per detik, namun total jumlah pelanggan 

yang dilayani mencapai kurang lebih 16.354 SR dengan segmen struktur pelanggan 

sosial sebanyak 611 pelanggan, Rumah tangga kelas A,B,C,D sebanyak 14.753 

pelanggan industri kecil, menengah dan besar sebanyak 827 pelanggan dan instansi 

pemerintah sebanyak 163 pengagan PDAM pada tahun 2009 dengan peningkatan 

rata-rata 1,84% per tahun.  

Volume total konsumsi air bersih PDAM ini mencapai 4.069.445 m3 tahun 2009 

dengan laju peningkatan rata-rata 0,08% per tahun sementara yang dibangkitkan 

sebesar 8.216.424 m3 (tingkat kehilangan mencapai 50,47%) dengan nilai produksi 

sebesar Rp.7.751.512.000,00.  

Sumber air yang didistribusikan berasal dari mata air yang teletak di 

Desa Umbulan Kecamatan Winongan kabupaten Pasuruan, sedang luas arealnya 

48,961 M2 dengan kapasitas air 5000 liter/detik dan digunakan untuk sistem 

penyediaan air bersih adalah 165/detik. 

Tingkat pelayanan PDAM di Kota Pasuruan sebesar 41,15% dimana dari 

keseluruhan kepala keluarga yaitu 33.230 KK hanya sebanyak 13.675 KK yang 

terlayani oleh PDAM. 

 

2.1.6.  Pemerintahan 

Penyelenggaraan kewenangan urusan pemerintahan di Kota Pasuruan 

dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota 

Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05), yang terdiri atas 

22 urusan wajib dan 5 urusan pilihan. 

Guna mendukung efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 

sebagaimana tersebut di atas, maka disusunlah organisasi dan tata kerja 

kelembagaan daerah. Penataan kelembagaan daerah di Kota Pasuruan didasarkan 
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pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, selanjutnya dituangkan dalam 

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8,9,10,11 dan 12 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; yang mengatur bahwa Pemerintah 

Kota Pasuruan memiliki 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagaimana 

tersaji dalam Tabel 2.41. 

 
Tabel 2.41. 

Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan 

No Satuan Kerja Perangkat Daerah 

1 Sekretariat Daerah: 

- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 
- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

- Bagian Administrasi Kemasyarakatan 

- Bagian Administrasi Pembangunan 
- Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 

- Bagian Administrasi Perekonomian 
- Bagian Hukum 

- Bagian Organisasi 

- Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 
- Bagian Umum 

2 Sekretariat DPRD 

3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

4 Badan Pemberdayaan Masyarakat 

5 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 

6 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

7 Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu 

8 Badan Kepegawaian Daerah 

9 Dinas Pendidikan 

10 Dinas Kesehatan 

11 Dinas Pekerjaan Umum  

12 Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan 

13 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 

14 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

15 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

16 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 

17 Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 

18 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

19 Inspektorat  

20 Kantor Ketahanan Pangan 

21 Kantor Lingkungan Hidup 

22 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

23 Kecamatan Gadingrejo 

24 Kecamatan Purworejo 

25 Kecamatan Bugulkidul 

26 Satuan Polisi Pamong Praja 

27 Rumah Sakit Umum Daerah 
              Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan 
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Pada tahun 2009 struktur pemerintahan Pemerintah Kota Pasuruan terdiri 

dari sekretariat daerah (terdiri dari 10 bagian), sekretariat DPRD, 6 badan, 10 dinas, 

1 inspektorat, 3 kantor, 3 kecamatan, 1 satuan tugas dan 1 RSUD.  

Penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintahan Kota Pasuruan 

dilakukan dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas kerja  pemerintah 

daerah;   sehingga  berbagai organisasi kecil yang mempunyai karakter pekerjaan 

sejenis digabung menjadi suatu organisasi yang lebih besar dan kompak. Hasilnya 

adalah adanya pengurangan jumlah Dinas, Badan, dan Kantor. 

Tata pelayanan kepemerintahan umum Kota Pasuruan berkembang melalui 

3 kecamatan, meliputi: Kecamatan Gadingrejo yang terdiri atas 11 kelurahan, 73 RW 

dan 290 RT; Kecamatan Purworejo yang terdiri atas 10 kelurahan, 70 RW dan 347  

RT dan Kecamatan Bugul Kidul yang terdiri atas 13 kelurahan, 69 RW dan 295 RT.  

urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan untuk 

menggarap agenda Penataan birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, 

agenda Peningkatan ketenteraman, ketertiban masyarakat dan supremasi hukum, 

agenda Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan agenda 

Penanggulangan kemiskinan, pengangguran, perbaikan iklim ketenagakerjaan dan 

pemberdayaan masyarakat serta agenda Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama; 

guna mendukung pencapaian misi Mewujudkan dan melaksanakan otonomi daerah 

yang dilandasi oleh pembangunan Kota Pasuruan dengan memperhatikan potensi 

dan sumberdaya alam, serta aparatur pemerintahan yang bersih dan 

bertanggungjawab (clean government dan good governance), misi Mewujudkan 

pemberdayaan dan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah yang 

bertanggungjawab serta berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdayaguna, 

transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjamin terwujudnya 

kondisi aman, damai, tertib dan tenteram, misi Mewujudkan kehidupan sosial-budaya 

yang bertumpu pada pengamalan ajaran agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, kepribadian, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM) dan 

tegaknya supremasi hukum, misi Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dengan 

ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan tercukupinya 

kebutuhan dasar masyarakat terutama lapisan bawah, dan misi Mewujudkan 

masyarakat Kota Pasuruan sebagai manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang 
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Maha Esa dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berwawasan luas, 

luwes, terbuka, berakhlak, toleran, rukun dan damai dalam nuansa ke-bhinneka-an 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
Tabel 2.42.  

Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Pasuruan                 

Tahun 2005–2009  

No. Uraian 
Capaian 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Jumlah Peraturan Daerah 

yang Ditetapkan 

10 10 7 14 7 

2 Jumlah Peraturan 

Walikota yang Ditetapkan 

16 26 35 58 39 

3 Jumlah Keputusan DPRD 

yang dibuat 

14 9 12 12 25 

4 Jumlah Keputusan 

Walikota yang dibuat 

280 314 314 507 326 

5 Jumlah Keputusan 

Pimpinan DPRD 

6 12 17 7 8 

6 Rasio Jumlah Pengaduan 

Masyarakat yang 

Ditindaklanjuti dengan 

Jumlah Pengaduan 

melalui DPRD 

15 8 12 21 24 

7 Rasio Jumlah Pengaduan 

Masyarakat yang 

Ditindaklanjuti dengan 

Jumlah Pengaduan 

melalui Inspektorat (kasus 

- %) 

- - 9/20  

45 

9/12  

75 

9/12 

75 

8 Jumlah Pelanggaran 

Disiplin PNS (orang) 

5 4  9  19  8  

9 Jumlah Alumni Diklat 

Penjenjangan yang 

diselenggarakan (orang) 

43 64 40 40 22 

10 Jumlah Alumni Diklat 

Teknis yang 

diselenggarakan (orang) 

13 52 19 105 201 

11 Jumlah Alumni Diklat 

Fungsional yang 

diselenggarakan (orang) 

16 32 2 4 7 

12 Rasio Tingkat Kelulusan 

terhadap Peserta pada 

Ujian Dinas PNS                   

(PNS Gol. II - %) 

(PNS Gol I - %) 

25/37 

67,57 

25/25 

100   

6/14  

42,86 

14/18 

77,77 

12/22   

54,54 

22/22  100 

12/12I  

(100%) 

- 
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Lanjutan Tabel      

No. Uraian 
Capaian 

2005 2006 2007 2008 2009 

13 Opini Audit BPK atas LKPD Wajar 

dengan 

Pengecualian 

Wajar 

dengan 

Pengecualian 

Tidak 

Wajar 

Wajar 

dengan 

Pengecualian 

n/a 

14 Rasio Temuan yang 

Ditindaklanjuti terhadap 

Total Temuan Hasil 

Pemeriksaan 

25/30 kasus 

(83,33%) 

76/104 kasus 

(73,07%) 

85/110 

kasus 

(77,27%) 

88/93 kasus 

(94,62%) 

104/115 

kasus 

(90,43%) 

15 Angka Perceraian 161 213 275 263 372 

16 Jumlah Jama’ah Haji asal 

Kota Pasuruan 

111 121 109 119 112 

17 Kejadian Perselisihan 

Antarumat Beragama 

- - 1 - - 

Sumber:  LPJ Walikota Pasuruan, 2010 

 
Pemerintah Kota Pasuruan sedang melaksanakan reformasi birokrasi untuk 

memenuhi perkembangan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk 

mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Saat ini setiap kelembagaan pemerintah di jajaran Pemerintah Kota, telah dilengkapi 

dengan tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas. Namun demikian belum 

semua istansi memiliki Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Publik maupun 

Standart Operating Procedure (SOP). 

 
2.1.6.1.  Aparatur 

Selanjutnya, penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, 

sebagaimana diuraikan di atas, akan diikuti dengan proses staffing agar organisasi 

mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Pada tahun 2009, jumlah 

pegawai Kota Pasuruan mencapai 3.742 orang yang tersebar pada 27 SKPD. 

Konfigurasi kepegawaian menurut golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin, 

berturut-turut disajikan dalam Tabel 2.43,2.44,2.45.   

Tabel 2.43 

Data Kepegawaian Pemerintah Kota Pasuruan Menurut Golongan 
Tahun 2009 

No Golongan Jumlah (orang) Proporsi (%) 

1 Golongan I 235 6,28 

2 Golongan II 1.035 27,66 

3 Golongan III 1.602 42,81 

4 Golongan IV 870 23,25 

 Jumlah 3.742 100,00 
Sumber: Kota Pasuruan Dalam Angka Tahun 2010 
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Tabel 2.44 

Tingkat Pendidikan Kepegawaian Pemerintah Kota Pasuruan 

Tahun 2009 

No Pendidikan Jumlah (Org) Proporsi (%) 

1 Sekolah Dasar 100 2,67 

2 Sekelolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) 188 5,02 

3 Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) 798 21,33 

4 Diploma 568 15,18 

5 S-1 / D-IV 1.453 38,83 

6 S-2 / S-3 203 5,43 

7 Tidak ada keterangan tingkat pendidikan 432 11,54 

 Jumlah 3.742 100,00 
Sumber: Kota Pasuruan Dalam Angka Tahun 2010 

 

Tabel 2.45 

Data Kepegawaian Pemerintah Kota Pasuruan Menurut Jenis Kelamin 

Tahun 2009 

No Jenis Kelamin Jumlah (Org) Proporsi (%) 

1 Laki-Laki 1.919 51,28 

2 Perempuan 1.823 48,72 

 Jumlah 3.742 100,00 
Sumber: Kota Pasuruan Dalam Angka Tahun 2010 

 

Dilihat dari komposisi golongan aparatur sebagian besar didominasi oleh 

golongan III dengan jumlah 1.602 orang (42,81%), selanjutnya golongan II 

sejumlah 1.035 orang (27,66%), golongan IV sejumlah 870  orang (23,25%), dan 

golongan I sejumlah 235  orang (6,28%). 

Sementara itu, dilihat dari tingkat pendidikan aparatur pemerintah Kota 

Pasuruan, sebagian besar pendidikan aparatur berada pada jenjang S-1 / D-IV 

(38,83%), diikuti jenjang SMTA (21,33%), Diploma (15,18%), S-2/S-3 (5,43%), 

SMTP (5,02%) dan SD (2,67%).  

Selain itu, jumlah aparatur pemerintah laki-laki sebanyak 1.919 orang 

(51,28%) dan perempuan sebanyak 1.823 orang (48,72%). Hal ini menunjukkan 

bahwa di lingkup Pemerintan Kota Pasuruan tidak terjadi diskriminasi terkait gender. 

Secara sepintas, ketersediaan prasarana dan sarana cukup memadai, namun 

belum sepenuhnya ditunjang dengan SDM/aparat birokrasi yang berkualitas, 

sehingga belum mampu memberikan pelayanan publik yang optimal Rendahnya 

kualitas sebagian aparatur tersebut terkait dengan kedisiplinan, profesionalisme dan 

etika, Upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dapat dilakukan melalui berbagai 
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pendidikan, baik formal maupun informal, yang secara periodik dilaksanakan sesuai 

dengan kebutuhan serta kapasitas dan kompetensi aparatur. 

Terjadinya pergeseran nilai dalam pendekatan pelaksanaan pemerintahan ke 

arah fungsi regulasi dan fasilitasi, mengakibatkan aparatur pemerintah memiliki 

peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga 

peranannya sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut 

di atas terbentuk akibat dorongan untuk mengubah citra birokrasi sebagai imbas 

reformasi, sehingga segenap langkah dan pemikiran birokrasi harus berlandaskan 

pada azas transparasi dan akuntabilitas, selain kematangan emosi dalam wujud 

kesantunan dalam bersikap dan bertindak. 

 

2.2. Prediksi Kondisi Umum Daerah 

2.2.1 . Geomorfologi dan Lingkungan Hidup 

Proses pembentukan tanah di Kota Pasuruan ke depan akan didominasi oleh 

proses sedimentasi yang dihasilkan oleh tiga sungai yang melintas di Kota Pasuruan. 

Tanah tersebut dikenal dengan tanah aluvial, yaitu tanah yang berasal dari 

pengendapan atau sedimentasi aliran air permukaan. Lokasi pembentukan tanah 

aluvial umumnya terjadi di daerah yang berbatasan dengan garis pantai dan lahan 

yang berada di sekitar muara sungai.  

Tanah hasil sedimentasi tersebut, sebagian besar dimanfaatkan sebagai areal 

tambak dan mangrove. Di sisi lain, areal persawahan akan mengalami alih fungsi 

menjadi non pertanian, sehingga areal pertanian akan semakin berkurang.  

Pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan infrastruktur 

menyebabkan perubahan daya dukung lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup 

ke depan lebih disebabkan oleh perilaku manusia yang kurang memperhatikan 

kelestarian lingkungan hidup, antara lain: pembangunan tidak sesuai tata ruang 

(seperti, pendirian bangunan di bantaran sungai), membuang sampah tidak pada 

tempatnya dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL).  

Peningkatan kepadatan lalu-lintas sebagai akibat dari peningkatan jumlah 

kendaraan bermotor, secara umum menyebabkan naiknya tingkat polusi udara di 

Kota Pasuruan, di samping aktivitas industri. Kondisi ini semakin diperparah dengan 

berkurangnya populasi pepohonan, sebagai akibat dari beralih fungsinya lahan 

pertanian ataupun ruang terbuka hijau menjadi kawasan niaga dan permukiman.  
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Sementara itu penurunan kualitas air lebih diakibatkan oleh pencemaran 

limbah rumah tangga, industri maupun pertanian, yang tidak mengindahkan aturan 

pembuangan dan pengelolaan limbah yang benar. 

Secara umum prediksi kondisi lingkungan hidup Kota Pasuruan sampai tahun 

2025 adalah sebagai berikut: 

1. Ke depan, kerusakan lapisan ozon akan semakin meluas. Hal itu akan memicu 

terjadinya pemanasan global yang berdampak pada perubahan musim, cuaca, 

dan perubahan lingkungan, oleh karena itu peningkatan pemanfaatan potensi 

sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan harus tetap berprinsip pada 

pembangunan berwawasan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah 

lingkungan. 

2. Peningkatan jumlah penduduk Kota Pasuruan ke depan akan berimplikasi pada 

pengurangan luas lahan pertanian dan ruang terbuka hijau (RTH) ⎯khususnya 

yang privat⎯ sebagai akibat pemenuhan akan kebutuhan permukiman dan 

kawasan terbangun lainnya. Oleh karena itu, pengurangan luasan RTH dan alih 

fungsi lahan perlu dikendalikan antara lain melalui proses perijinan (ijin lokasi, 

Ijin Mendirikan Bangunan/IMB, dll), bahkan diupayakan bagi penambahan 

luasan RTH hingga mencapai 30%, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

3. Tingginya kebutuhan ruang yang dihadapkan pada keterbatasan lahan, 

mengakibatkan munculnya peruntukan lahan yang tidak seharusnya. Sehingga 

perlu diantisipasi dan dicegah sedini mungkin terhadap munculnya rumah-

rumah penduduk yang berada di bantaran sungai dengan penegakan peraturan-

peraturan yang terkait dengan hal tersebut serta penyempurnaan peraturan-

peraturan yang telah ada. 

4. Di Kota Pasuruan cukup banyak pencemaran sungai yang disebabkan oleh 

limbah rumah tangga dan non rumah tangga. Sebagai daerah hilir, pencemaran 

sungai yang terjadi juga merupakan akumulasi terhadap pencemaran yang 

terjadi di sepanjang sungai.  

5. Luas tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kelurahan Blandongan 

Kecamatan Bugul Kidul hanya 6 Ha dengan kapasitas tampung amat terbatas. 

Peningkatan jumlah produksi sampah dari waktu ke waktu harus diantisipasi 

mulai dari proses pewadahan, pengangkutan hingga pembuangannya, termasuk 

menyangkut kapasitas TPA.  
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6. Kerusakan lingkungan di luar wilayah Kota Pasuruan akan berdampak bencana 

banjir karena kontur wilayah Kota yang cenderung landai. Untuk itu perlu 

dilakukan kegiatan pencegahan terhadap terganggunya keseimbangan alam 

yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah lain. 

7. Tanpa pengendalian aktivitas pembangunan, daya dukung lingkungan 

cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini menjadi lebih buruk apabila tidak 

diikuti dengan pembenahan pranata pembangunan kota (rencana tata ruang 

kota). Selanjutnya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan 

untuk mendorong perilaku masyarakat kota menerapkan prinsip-prinsip 

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar Kota Pasuruan 

tidak sampai mengalami krisis lingkungan hidup. 

 
Pembiayaan penataan lingkungan merupakan aspek penting yang selama ini 

sulit dilaksanakan karena terkait kerja sama dan komitmen antar pihak atau antar 

daerah. Penerapan prinsip “yang mencemari dan merusak harus membayar”, pola 

pembagian peran hulu-hilir, mekanisme ‘insentif-disinsentif’ dalam pola pembiayaan 

pemulihan lingkungan harus mulai dilakukan. Masih lemahnya sistem pemantauan 

dan pengendalian atas pencemaran udara dan air, serta semakin berkurangnya 

ruang terbuka hijau kota, harus diantisipasi serta mendapatkan prioritas untuk 

menghindarkan ketidakseimbangan ekologis, antara lain melalui penyusunan pranata 

hukum yang berpihak kepada pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, 

pemahaman risiko bencana juga harus mulai diintegrasikan pada proses 

pembangunan ke depan, guna meminimalisasi risiko dan kerugian yang mungkin 

timbul atas hasil-hasil pembangunan yang dicapai. 

Kota Pasuruan ke depan, diproyeksikan untuk menjadi kota yang ramah, 

bersih, dan nyaman. Hal ini diindikasikan dengan lingkungan yang sehat dan 

tumbuhnya investasi dalam koridor green economy. Kondisi ini ditandai dengan 

semakin rendahnya tingkat pencemaran lingkungan air, tanah, udara di bawah 

ambang batas yang ditetapkan, semakin luasnya wilayah ruang terbuka hijau kota 

serta makin beragamnya kegiatan ekonomi masyarakat. Pembangunan fisik 

dilakukan melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan yang dipandu dengan 

perangkat perencanaan kota yang secara substantif mampu menjamin kelestarian 

lingkungan. 
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2.2.2 Demografi 

Kependudukan merupakan parameter penting dalam merencanakan 

perkembangan suatu kota, karena pertambahan penduduk yang terjadi di suatu kota 

merupakan indikator dari pertumbuhan kota tersebut, sehingga nantinya menjadi 

pijakan untuk menentukan arah perencanaan dan perkembangan kota masa 

mendatang. Dalam pola kependudukan ini ada beberapa hal yang 

mempengaruhinya, seperti: persebaran penduduk, pertambahan penduduk, struktur 

umur penduduk dan mata pencaharian penduduk. Tabel 2.46 menyajikan proyeksi 

penduduk sampai dengan tahun 2025. 

 
Tabel 2.46 

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Pasuruan Tahun 2010  
Serta Proyeksinya Sampai Dengan Tahun 2025 Per Lima Tahunan 

 

Tahun Jumlah  (Orang) 
Kepadatan 

(Orang/Km2) 

2010    186.322 5.094 

2015    201.911 5.519 

2020    218.804 5.981 

2025    237.111  6.481 
Sumber: Hasil Analisis 

 
Ke depan, pertumbuhan penduduk harus dapat dikendalikan dari waktu ke 

waktu, sehingga diharapkan laju pertumbuhannya pada kurun waktu 2010-2025 

kurang dari 1,62% per tahun. Selanjutnya, peningkatan kualitas hidup penduduk 

perlu didukung dengan peningkatan pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan 

transmigrasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KB dan 

transmigrasi. Selain itu persebaran dan mobilitas penduduk perlu mendapatkan 

perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antar wilayah, 

serta antara pusat dan pinggiran perkotaan dapat dikurangi.  

Semakin banyaknya penduduk usia produktif (15-64 tahun) memerlukan 

peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan perluasan 

lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Meningkatnya jumlah pengangguran 

dapat berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan sosial, keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Pertambahan jumlah angkatan kerja yang merupakan 

kelompok usia produktif perlu disikapi dengan berbagai upaya untuk membuka 

kesempatan kerja dan berusaha yang lebih besar serta peningkatan keterampilan 

kerja.  



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2025 

 
II - 67 

2.2.3  Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

Globalisasi dan pasar bebas yang akan efektif terjadi tahun 2015, di samping 

menjadi peluang juga bisa menjadi ancaman apabila Kota Pasuruan tidak memiliki 

kesiapan untuk menghadapinya. Jika produk-produk lokal tidak efisien dan 

berkualitas, maka akan kalah bersaing dengan produk asing yang akan merugikan 

perekonomian Kota Pasuruan. Adanya regulasi berkaitan dengan adanya isu global 

warming dapat menjadi ancaman bagi sektor industri Kota Pasuruan yang berbasis 

alam/hasil hutan/kayu sebagai bahan utamanya. Di masa depan, persaingan akan 

semakin tajam, sementara itu daya saing produk lokal masih belum kuat, serta 

Sumber Daya Alam yang ada sangat terbatas dan semakin berkurang.  

Sektor ekonomi riil masih didominasi oleh sektor informal sehingga untuk 

peningkatan kapasitasnya masih menghadapi kendala-kendala teknis dan 

pendanaan. Perekonomian Kota Pasuruan bisa mengalami goncangan terkait dengan 

faktor eksternal berupa munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah, maupun gejolak 

ekonomi baik regional, nasional maupun internasional yang berdampak kurang 

menguntungkan pada kondisi perekonomian dan masyarakat Kota Pasuruan. Budaya 

masyarakat yang belum berorientasi pasar, menyebabkan produk yang dihasilkan 

baik indusri kecil maupun menengah belum cukup kompetitif di pasar.  

Kelemahan mendasar dalam perekonomian Kota Pasuruan adalah kurang 

adanya efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi. Struktur 

perekonomian kota akan sulit berkembang ketika dihadapkan pada kondisi 

persaingan yang lebih ketat, baik pada pemasaran hasil-hasil produksi, khususnya 

industri kecil dan kerajinan, maupun pada peningkatan investasi dalam era 

perdagangan bebas dan dunia yang semakin terbuka. Masih terjadi kurangnya 

koordinasi, sinergi, dan kerjasama di antara pelaku-pelaku ekonomi baik Pemerintah 

Kota Pasuruan, swasta, lembaga kemasyarakatan dalam upaya untuk meningkatkan 

daya saing produk-produk unggulan Kota Pasuruan. Selain itu, belum optimalnya 

pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah untuk mendukung peningkatan daya 

saing dan kualitas produk-produk unggulan Kota Pasuruan. Di masa yang akan 

datang diperlukan program lintas kewilayahan dan lintas SKPD yang lebih jelas, 

dalam kerangka tata kelola perekonomian daerah. 

Pembangunan ekonomi Kota Pasuruan 20 (duapuluh) tahun mendatang 

dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan berkualitas, guna mewujudkan secara nyata peningkatan 
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kesejahteraan; antara lain melalui upaya pengurangan kemiskinan, pengangguran 

dan kesenjangan ekonomi. Struktur ekonomi Kota Pasuruan ke depan akan 

didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor perdagangan, industri dan jasa. 

 
Tabel 2.47 

Proyeksi Agregat Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2011-2025 

 
Sumber: Hasil Analisis 

 

Dalam jangka panjang, diperlukan peran pemerintah kota untuk menjaga 

keseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk dan pertambahan kapasitas 

perekonomian regional, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, dalam 

rangka mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi tentu membutuhkan investasi. Kondisi ditandai belum 

efisiennya pelayanan perijinan investasi dan masih tingginya biaya perijinan 

investasi, relatif rendahnya kepastian hukum, belum cukup adanya insentif investasi, 

dan terbatasnya infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut pada akhirnya 

mempengaruhi kinerja pembangunan ekonomi daerah termasuk Kota Pasuruan. Kota 

Pasuruan sampai saat ini terkendala dengan masih begitu kecilnya nilai dan tingkat 

investasi dan permodalan khususnya yang berasal dari pendanaan bank di tingkat 

lokal Kota Pasuruan. Kredit investasi rata-rata selama lima tahun terakhir hanya 

sebesar 5,85% dari total (di sektor UMKM hanya sebesar 3,71%). 

Peningkatan investasi di daerah ke depan tidak lepas dari stabilitas keamanan 

dan ketertiban yang diiringi oleh kepastian hukum, ketersediaan infrastruktur 

wilayah, ketersediaan dan kepastian lahan, perburuhan, insentif dan kemudahan 



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2025 

 
II - 69 

serta masalah lainnya termasuk proses perizinan pembangunan. Penanganan hal-hal 

Pemecahan masalah tersebut sangat menentukan keberhasilan untuk menarik 

investor agar bersedia menanamkan modalnya di Kota Pasuruan. Upaya promosi 

investasi juga menjadi faktor penentu untuk lebih menarik investasi baru. 

Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai 

perkembangan ekonomi dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi 

daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. 

Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) akan menjadi 

penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi 

yang berbasis masyarakat dan ramah pasar. 

Ke depan untuk pengembangan perdagangan di Kota Pasuruan antara lain 

adalah melalui peningkatan akses pasar ekspor yang ditunjang dengan peningkatan 

kualitas dan desain produk, serta memperluas kawasan dan tujuan pasar. Selain itu, 

untuk penguatan perdagangan dalam negeri diperlukan peningkatan sarana distribusi 

barang, penguatan pasar domestik, menggalakkan produk dalam negeri dan 

peningkatan perlindungan konsumen. 

Kondisi unit-unit usaha yang ada di Kota Pasuruan sebagian besar masih 

belum menggembirakan. Hanya sekitar 9,22% unit usaha memiliki badan hukum 

sedangkan sebagian besar lainnya tidak/belum berbadan hukum. Unit usaha 

berbadan hukum terdiri dari BUMN/BUMD, PT/NV, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dan 

Ijin Khusus Instansi. Selanjutnya di samping unit-unit usaha yang berkategori tidak 

berbadan hukum masih ada sejumlah unit usaha keliling/K5. Apabila dicermati, 

terkait dengan pelibatan tenaga kerja, penguasaan aset dan omzet usahanya, maka 

mengindikasikan belum seimbangnya sebaran pelaku ekonomi di Kota Pasuruan. 

Pengelolaan dan pemberdayaan koperasi sebagai salah satu wadah ekonomi 

masyarakat yang paling ideal ⎯khususnya bagi masyarakat kebanyakan⎯ masih 

belum optimal. Pengelolaan organisasi dan manajemen usaha kecil dan menengah 

⎯termasuk yang berbentuk koperasi⎯ masih belum mengacu pada pencapaian 

kualitas yang optimal dalam menghadapi ketatnya persaingan usaha. Umumnya 

sistem pengerjaan dan peralatan kerjanya masih bersifat tradisional dan sederhana. 

Pengelolaan manajemen usaha yang masih belum profesional tersebut juga 

dipengaruhi oleh terbatasnya tenaga ahli/trampil, selain masih lemahnya keterlibatan 

stakeholders lainnya seperti asosiasi/gerakan maupun fasilitasi pemerintah/daerah. 
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Khusus menyangkut sektor industri, upaya untuk mendukung pencapaian 

pertumbuhannya dalam jangka panjang, diarahkan pada penguatan struktur industri 

dan peningkatan daya saing industri yang berkelanjutan. Pembangunan industri yang 

berkelanjutan didasarkan pada industri yang berbasis pada ketersediaan sumber 

daya alam (SDA) lokal dan penguasaan teknologi dengan didukung oleh sumber 

daya manusia (SDM) yang kompeten. Dengan demikian diharapkan sektor industri 

dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki 

struktur keterkaitan yang kuat, serta memiliki daya saing yang berkelanjutan dan 

tangguh baik di pasar domestik maupun internasional. 

Permasalahan yang muncul dalam pengembangan sektor industri antara lain 

adalah: (a) Kelangkaan bahan baku dan lemahnya akses mendapatkan bahan baku; 

(b) Lemahnya integrasi dan keterkaitan (linkages) antar sektor; (c) Lemahnya 

keterkaitan (linkages) industri secara kelembagaan dengan segmen UMKM dan 

koperasi; (d) Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) yang masih memunculkan 

”ketidakpuasan” dari kedua belah pihak; (e) Pasar yang kurang terintegrasi dengan 

industri, baik dikarenakan lokasi maupun produk yang tidak sesuai dengan 

permintaan pasar (less demand responsive); (f) Terbatasnya informasi pasar dan 

teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (g) Belum cukup adanya sikap 

profesionalisme dan kewirausahaan dari para pelaku usaha swasta; dan                       

(h) Lemahnya pengelolaan modal usaha, termasuk diantaranya adalah akses 

pinjaman modal ke perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sementara itu khusus 

untuk sektor produksi yang juga belum berkembang, antara lain dikarenakan:         

a) kurangnya dukungan iklim usaha; b) rendahnya penguasaan dan penerapan 

teknologi di dalam proses produksi; dan c) terbatasnya kapasitas infrastruktur dalam 

mendukung peningkatan efisiensi distribusi. 

Sementara itu, tantangan utama dalam pengembangan usaha di sektor 

pertanian di Kota Pasuruan adalah konversi lahan pertanian ke nonpertanian, yang 

menyebabkan terjadinya konsentrasi kapital di sektor nonpertanian sehingga 

semakin menekan posisi tawar sektor pertanian. Selain itu juga kecilnya skala usaha 

tani, dan rendahnya penghargaan terhadap petani serta lemahnya akses petani 

terhadap permodalan, informasi, dan pasar. Pada sisi lain, pengembangan prasarana 

dan sarana yang ada belum dapat memperbaiki kinerja sektor pertanian secara 

signifikan. Pada intinya, keterbatasan lahan merupakan akar persoalan bagi 

pembangunan dan pengembangan pertanian, termasuk sub sektor peternakan, 
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perkebunan dan kehutanan. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan 

koordinasi dan sinkronisasi antar subsistem dalam sistem pertanian, serta 

menumbuhkembangkan kepedulian terhadap pertanian. Secara khusus, sub sektor 

peternakan perlu dikembangkan antara lain melalui pola pertanian terpadu (mixed 

farming) agar kontributif bagi kinerja sektor pertanian maupun ketahanan pangan. 

Pembangunan pertanian terkait erat dan langsung dengan ketahanan 

pangan. Tingkat kebutuhan konsumsi pangan di masa yang akan datang untuk 

beberapa komoditi relatif akan meningkat. Peningkatan ini terkait dengan tingkat 

pertumbuhan penduduk. Ke depan, menjaga ketahanan pangan merupakan 

tantangan krusial. Ketersediaan pangan memang tidak harus seluruhnya dihasilkan 

sendiri, tetapi keadaan ini dapat menjadi sumber kerawanan ketahanan pangan di 

Kota Pasuruan. Untuk itu, upaya diversifikasi pangan dan pengendalian pada sisi 

pasokan merupakan salah satu langkah strategis.  

Pembangunan bidang kelautan dan perikanan di masa mendatang akan 

dihadapkan pada tantangan pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya air 

laut, payau dan tawar, bioteknologi kelautan dan perikanan, pengolahan dan 

pemasaran hasil perikanan, serta berbagai macam jasa lingkungan kelautan. Untuk 

itu perlu dilakukan penanganan yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat 

sehingga diharapkan mampu mentransformasikan keunggulan komparatif sektor 

kelautan dan perikanan. 

Trend perubahan gaya hidup yang akan datang akan menjadikan aktivitas 

berwisata dan travelling makin meningkat. Hal itu tentunya merupakan peluang 

tersendiri untuk mengembangkan kepariwisataan di Kota Pasuruan, dengan menggali 

dan mengembangkan potensi yang ada. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk 

mewujudkan Kota Pasuruan sebagai destinasi wisata, khususnya wisata religi, marina 

maupun wisata budaya. Guna mendukung pertumbuhan kunjungan wisatawan ke 

Kota Pasuruan, maka pengembangan pariwisata difokuskan pada pembangunan dan 

pengembangan daya tarik wisata yang ada, yang didukung oleh kompetensi sumber 

daya manusia pengelola objek wisata dan fasilitas penunjang wisata. 

Hidup dan kehidupan manusia di manapun pasti diwarnai oleh adanya 

fenomena kemiskinan. Masalah kemiskinan akan dan selalu sangat berkaitan dengan 

ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup 

layak. Kebutuhan akan sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan 

merupakan tantangan yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka 
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penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan kemiskinan 

merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan jangka panjang, sehingga 

diharapkan pada akhir periode perencanaan, jumlah penduduk miskin berkurang 

secara signifikan. 

Dalam bidang energi, kecukupan energi masyarakat akan memasuki periode 

kritis. Untuk itu, penting diambil langkah-langkah untuk mempertahankan 

terpenuhinya pasokan energi yang handal dan efisien, terciptanya pengelolaan 

energi yang berkelanjutan serta terwujudnya kemampuan masyarakat dalam 

pengembangan energi menuju masyarakat mandiri energi yang berkelanjutan. 

Pencapaian tersebut dapat dilakukan melalui upaya-upaya intensifikasi, diversifikasi 

energi, dan konservasi energi. 

 
2.2.4.  Sosial Budaya, Keagamaan dan Politik 

Memperhatikan kecenderungan pencapaian IPM beserta komponen-komponen 

pembentuknya, peningkatan IPM pada masa datang akan lebih terfokus pada 

peningkatan Indeks Kesehatan, tanpa mengesampingkan Indeks Daya Beli dan 

Indeks Pendidikan.  

Adanya kesenjangan status kesehatan masyarakat merupakan kondisi utama 

yang perlu diatasi. Untuk itu, pembangunan kesehatan lebih didorong pada 

tercapainya kondisi yang memungkinkan terciptanya perilaku sehat dan lingkungan 

yang sehat baik fisik maupun sosial yang mendukung produktivitas masyarakat. 

Selain itu, perlu juga didorong kepada berlangsungnya paradigma hidup sehat yang 

terintegrasi pada pencapaian kualitas hidup penduduk yang sehat dan berumur 

panjang. Dalam hal ini Kota Pasuruan juga dihadapkan pada persoalan-persoalan: 

a. Cenderung meningkatnya angka kematian ibu melahirkan, yang bahkan lebih 

tinggi dari angka nasional; padahal hampir seluruh persalinan telah ditangani 

oleh tenaga yang kompeten.  

b. Angka penderita penyakit menular seperti penyakit malaria dan demam 

berdarah (khususnya kecenderungan meluasnya daerah endemis) serta penyakit 

berbahaya lainnya cenderung masih ada peningkatan. 

c. Pelayanan kesehatan yang belum optimal, khususnya terkait kompetensi teknis 

petugas yang masih kurang, serta kondisi fasilitas kesehatan dan sarana 

pelayanan yang belum sepenuhnya memadai. 
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d. Kondisi kesehatan lingkungan masih kurang. Hal ini ditandai dengan belum 

tercapainya keseluruhan target penduduk yang menggunakan air bersih dan 

belum meratanya penggunaan jamban keluarga yang memadai. 

e. Perilaku hidup bersih dan sehat masih perlu ditingkatkan, khususnya 

menyangkut pola makan, agar benar-benar memenuhi standar kecukupan gizi; 

antara lain karena konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah.  

Masalah yang dihadapi oleh Kota Pasuruan terkait dengan pembangunan 

pendidikan antara lain adalah: (a) Masih rendahnya kualitas lulusan siswa dan guru 

serta fasilitas pendidikan dan mutu pendidikan, dikaitkan dengan kemajuan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); dan (b) Angka putus sekolah yang cukup tinggi 

dan angka transisi pendidikan yang masih rendah, terutama pada jenjang pendidikan 

yang makin tinggi. Permasalahan-permasalahan pendidikan tersebut perlu ditangani, 

mengingat keterkaitannya dengan masalah pengangguran dan peningkatan ekonomi 

masyarakat, serta daya saing mereka. 

Dengan semakin pesatnya perkembangan metodologi dan teknologi dalam 

bidang pendidikan, perlu dilakukan upaya pengembangan inovasi dan sistem tata 

kelola pendidikan, serta pemberdayaan profesi guru dengan meningkatkan 

kompetensinya. Selanjutnya, penyempurnaan pembangunan bidang pendidikan 

diarahkan pada prasarana dan sarana yang lebih tanggap teknologi, pengembangan 

kurikulum berbasis kompetensi yang dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan 

lokal serta peningkatan kualitas lulusan. 

Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan komitmen nasional 

sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia, dimaksudkan 

untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai 

kemajuan yang setara dengan laki-laki. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan 

khususnya upaya perlindungan terhadap kaum perempuan, namun peran dan 

kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan masih rendah. Oleh 

karena itu, kesetaraan gender menjadi masalah penting dalam penyusunan 

perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sehingga kondisi yang 

diharapkan adalah tercapainya peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan 

gender, advokasi/hukum, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, 

penurunan tindak kekerasan, penurunan eksploitasi dan diskriminasi terhadap 

perempuan di berbagai sektor serta penguatan kelembagaan, kelompok masyarakat 

(khususnya perempuan) dan jaringan kemitraan pengarusutamaan gender. 
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Dalam pembangunan bidang sosial, beban permasalahan kesejahteraan sosial 

semakin beragam dan meningkat yang merupakan indikasi terjadinya krisis sosial, di 

antaranya adalah: 

1. Angka keluarga pra sejahtera yang masih tinggi dan masih rendahnya tingkat 

kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. 

2. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka. 

3. Upaya pemberdayaan para PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) 

yang masih belum maksimal untuk menumbuhkan rasa percaya diri maupun 

potensi diri dalam membantu mereka untuk melaksanakan fungsi sosialnya di 

masyarakat secara wajar dan untuk hidup secara layak. 

4. Belum teraksesnya secara merata pelayanan KB oleh masyarakat khususnya 

bagi keluarga pra sejahtera. 

Upaya yang harus dilakukan di antaranya adalah pengembangan peran 

lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selain itu, penanggulangan Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 

(PSKS) perlu diupayakan terus-menerus melalui penggalian dan pendayagunaan 

potensi yang dimiliki, peningkatan prasarana dan sarana, peningkatan mutu sekolah 

dan pelatihan/optimalisasi bagi organisasi/lembaga sosial serta partisipasi 

masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kondisi sosial 

kemasyarakatan yang sesuai dengan norma-norma kebajikan. 

Secara umum, ada dua kecenderungan yang saling bertentangan yang menjadi 

tantangan kepemudaan yakni persaingan dan kerjasama. Untuk menang dalam 

persaingan, selain perlu efisiensi, juga butuh keunggulan kompetitif dari sumberdaya 

lokal. Salah satu faktor produksi yang penting dari sumberdaya lokal adalah SDM. 

Tanpa SDM yang baik yang bernilai tambah, sulit bagi suatu daerah untuk kompetitif. 

SDM yang baik akan dapat dihasilkan jika pola pembinaan generasi muda diciptakan 

melalui suasana yang sehat, dinamis, dan demokratis sehingga generasi muda bisa 

berkembang tanpa perlu direkayasa namun berpotensi inovatif. 

Masalah yang muncul dalam bidang keolahragaan adalah belum optimalnya 

pengelolaan organisasi olahraga serta kualitas dan kemampuan pembina dan 

penggerak olahraga; yang berakibat pada pengembangan keolahragaan baru sampai 

pada taraf hobbies dan belum mengarah pada peningkatan prestasi melalui konsep 

pendidikan keolahragaan sejak usia dini. Demikian pula pengembangan prasarana 

dan sarana keolahragaan demi kepentingan pembinaan olahraga secara terpadu, 
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diperlukan segera diwujudkan. Oleh karena itu, pengembangan olahraga ke depan 

harus ditangani secara sungguh-sungguh untuk mewujudkan kualitas kehidupan 

masyarakat yang sehat dan berbudaya. 

Kondisi kebudayaan ke depan akan menghadapi berbagai perubahan sebagai 

imbas perubahan global yang sekaligus menjadi tantangan bagi terwujudnya kondisi 

yang diinginkan. Nilai-nilai tradisional dan peninggalan sejarah, pada masa yang 

akan datang perkembangannya akan semakin bersinggungan dengan arus 

perubahan teknologi informasi dan era digital. Untuk itu diperlukan upaya 

perlindungan dan pelestarian terhadap aspek-aspek kebudayaaan yang ada, agar 

terhindar dari kepunahan dan tetap dapat memberikan manfaat bagi daerah. 

Derasnya arus globalisasi, yang disertai dengan persinggungan antara nilai-

nilai tradisional dengan budaya asing; menimbulkan dampak negatif bagi upaya 

mempertahankan warisan budaya leluhur dan cagar budaya. Di samping itu, 

orientasi sebagian masyarakat yang berlebihan terhadap kelompok, agama maupun 

etnisnya, berpotensi menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi. Kedua hal tersebut 

merupakan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang kebudayaan. 

Untuk itu, upaya-upaya perlindungan dan pelestarian terhadap kebudayaaan, 

dilakukan melalui penerapan muatan pendidikan nilai-nilai budaya daerah terhadap 

anak usia dini dan usia pendidikan dasar, serta revitalisasi terhadap 

lembaga/organisasi kesenian dan kebudayaan pelestarian cagar dan kampung 

budaya, serta pengembangan nilai-nilai kearifan lokal yang bernilai positif bagi 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan.  

Pembangunan di bidang keagamaan secara langsung maupun tidak langsung 

telah mampu memberikan kontribusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Namun pembangunan di bidang keagamaan masih dihadapkan pada berbagai 

persoalan dan tantangan, antara lain: (a) belum optimalnya pengembangan pribadi, 

watak, dan akhlak mulia yang dilakukan oleh keluarga, lembaga sosial keagamaan, 

lembaga pendidikan tradisional keagamaan; (b) belum optimalnya peran dan fungsi 

lembaga-lembaga keagamaan di bidang sosial kemasyarakatan; (c) penghayatan dan 

pengamalan ajaran agama belum sepenuhnya sesuai dengan esensi keimanan dan 

dilandaskan pada ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan (d) masih 

rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan formal/informal keagamaan. 

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak terjadinya: 

degradasi nilai-nilai moral, sosial dan budaya masyarakat, meningkatnya kriminalitas, 
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berkembangnya tindak kekerasan, penyalahgunaan NAPZA, dll. Untuk itu aktualisasi 

pengamalan norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat harus 

ditingkatkan. 

Pembangunan politik dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran bagi 

warga masyarakat tentang bagaimana memahami, berpikir dan bertindak sebagai 

warga masyarakat dan warga negara; melalui demokratisasi. Keberhasilan 

pembangunan politik dapat diukur dari tingkat partisipasi politik warga. Partisipasi 

warga menjadi indikator karena menggambarkan esensi penerapan demokrasi dalam 

tata kelola pemerintahan. Demokrasi secara substantif menghendaki keterlibatan 

secara aktif dan otonom dari seluruh komponen masyarakat yang merupakan 

cerminan masyarakat madani (civil society).  

Melihat tantangan perubahan yang dihadapi pembangunan Kota Pasuruan, 

diperlukan kualifikasi pemimpin daerah yang memiliki pengalaman dan integritas 

serta kecerdasan intelektual dan spiritual untuk menggerakkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif serta visioner untuk menggerakkan 

perubahan dan pembaruan dalam keseluruhan konteks pembangunan. Juga 

diperlukan kepemimpinan yang egaliter untuk menggerakkan pola pikir, sikap, dan 

tindakan yang mampu menggerakkan proses demokratisasi yang beradab dan 

bermartabat, yang bermuara pada terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis.  

Pembangunan hukum dalam kerangka tata kelola kepemerintahan yang baik 

(good governance) diukur berdasarkan orientasi pemerintah (government 

orientation), yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan 

warga masyarakat, terutama dalam kinerja pelayanan publik dengan tolok ukur 

penegakan hukum dan efisiensi yudisial. Fungsi penegakan hukum diperlukan untuk 

menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang 

telah dibuatnya. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum dapat membantu 

memulihkan kepercayaan masyarakat.  

Pembangunan hukum berorientasi pada upaya memenuhi kebutuhan 

masyarakat melalui regulasi guna melindungi hak-hak asasi manusia, termasuk 

pencapaian kondisi tertib sosial kemasyarakatan. Permasalahannya adalah masih 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan kepatuhan serta 

ketaatan kepada hukum. Kesadaran masyarakat yang mengedepankan koridor 

kehidupan berpolitik dan hukum, patuh dan taat hukum dalam setiap gerak 

kehidupannya masih belum tinggi. 
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Lingkup pembangunan hukum di Kota Pasuruan mengarah pada penyusunan, 

legalisasi, pemberlakuan, pelaksanaan dan pengendalian produk-produk hukum, 

selain menyiapkan kelembagaan serta aparatur sebagai alat penegak hukum. 

Selanjutnya upaya penegakan hukum diutamakan melalui pendekatan persuasif 

dalam bentuk sosialisasi, sehingga dapat terbangun kesadaran bersama untuk 

menghomati serta bertindak sesuai aturan yang berlaku. 

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan faktor utama yang 

memiliki peran sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam 

menyelenggarakan pembangunan jangka panjang Kota Pasuruan. Potensi ancaman 

terhadap ketentraman-ketertiban dan harmoni sosial masyarakat akan muncul antara 

lain dari adanya friksi dan terjadinya konflik sosial terkait dengan menurunnya daya 

dukung lingkungan dalam proses pembangunan. Selain itu juga akibat dari 

ketidakseimbangan jumlah penduduk dengan lapangan kerja.  

 

2.2.5  Penataan Ruang dan Infrastruktur Wilayah 

Kota Pasuruan sebagai pusat aktivitas sosial ekonomi masyarakat daerah-

daerah hinterland-nya, telah mengalami pemusatan/pengelompokan (aglomerasi) 

yang semakin membebani daya dukung infrastruktur, sosial, dan lingkungan hidup 

perkotaan. Beberapa kawasan penting di pusat kota sepanjang jalan protokol Kota 

Pasuruan sudah mencapai tingkat kepadatan aktivitas yang tinggi, di sisi lain ada 

kawasan-kawasan yang relatif kurang berkembang. Wilayah Kecamatan Purworejo 

relatif pesat dan merata perkembangannya, sedangkan Kecamatan Gadingrejo dan 

Kecamatan Bugul Kidul tingkat perkembangannya tidak merata dan kurang 

menyebar. Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Pasuruan baik 

untuk permukiman, perdagangan, industri dan jasa menyebabkan terjadinya 

penyusutan lahan pertanian dari tahun ke tahun. Perdagangan dan jasa 

mendominasi kawasan pusat kota dan hampir semua ruas jalan utama, atau dikenal 

sebagai concentric linier (linier konsentris). Hal ini menyebabkan penumpukan 

pergerakan aktivitas ke pusat kota dan sepanjang jalan-jalan protokol yang 

berdampak pada pengurangan kenyamanan pengguna jalan karena dapat 

mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Konstruksi jaringan jalan di Kota Pasuruan 

sebagian besar merupakan jalan aspal dengan kondisi cukup baik, terutama yang 

melintasi jalur-jalur utama Kota Pasuruan. 
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Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan 

prasarana dan sarana di wilayah Kota Pasuruan adalah mengembangkan dan 

memperbaiki kualitas pelayanan transportasi (darat dan laut). Upaya tersebut dapat 

dicapai melalui pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan, peningkatan 

prasarana dan sarana pelabuhan, serta pengembangan sarana dan prasarana 

transportasi lainnya. 

Pembangunan prasarana sumber daya air sampai saat ini masih belum 

memadai, hal ini diindikasikan masih kurangnya cakupan layanan kebutuhan air 

bersih di Kota Pasuruan. Pemanfaatan air bersih, baik yang menggunakan air tanah 

maupun pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), masih belum menjangkau 

kebutuhan masyarakat Kota Pasuruan. Pada masa yang akan datang, tantangan 

yang dihadapi pemerintah kota adalah pemenuhan kebutuhan air bersih yang belum 

terlayani sepenuhnya oleh PDAM. Dengan demikian pembangunan sarana prasarana 

air bersih diarahkan untuk membangun jaringan pipa air untuk memenuhi kebutuhan 

75% rumah tangga masyarakat Kota Pasuruan. Selain itu, juga harus dilakukan 

upaya pengendalian dalam pemanfaatan air bawah tanah untuk menjaga kelestarian 

dan menghindari terjadinya intrusi air laut. 

Pembangunan layanan jaringan irigasi di Kota Pasuruan untuk menjamin 

pasokan kebutuhan air untuk tanaman pangan dan pertambakan belum optimal. Hal 

tersebut menyebabkan belum dapat terlayaninya kebutuhan air irigasi secara 

optimal. Untuk memperbaiki kondisi tersebut perlu dilakukan pemeliharaan dan 

peningkatan saluran irigasi agar intensitas pertanaman tanaman pangan dan 

pertambakan dapat ditingkatkan.  

Sarana prasarana dasar di kawasan permukiman, yang meliputi jaringan 

drainase, sanitasi dan pengelolaan sampah, masih belum memadai. Terkait dengan 

pembangunan jaringan drainase masih jauh dari yang diharapkan, mengingat di 

beberapa kawasan permukiman masih ditemukan aliran air pada drainase kurang 

lancar. Selain itu, di beberapa kawasan permukiman belum dilengkapi dengan 

jaringan drainase, sehingga seringkali terjadi banjir dan genangan air pada saat 

musim hujan. 

Pengembangan sistem drainase bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang 

bebas banjir dan genangan air, baik yang dihasilkan oleh meluapnya air sungai 

maupun yang diakibatkan oleh kondisi permukaan geografis Kota Pasuruan yang 

relatif datar, sehingga akan menampung limpasan air dari wilayah hulu. Tantangan 
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yang dihadapi dalam pengembangan sistem drainase melalui perbaikan teknis 

prasarana drainase yang meliputi normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, 

penambahan saluran dan jaringan baru, serta pembangunan prasarana drainase 

lainnya. 

Secara umum, kebutuhan sanitasi masyarakat Kota Pasuruan masih 

memerlukan perhatian yang lebih serius, karena sebagian masyarakat masih ada 

yang belum menggunakan sarana sanitasi. Hal ini terjadi disebabkan oleh perilaku 

masyarakat yang kurang memperhatikan pola hidup sehat, ketidakmampuan 

membuat/memiliki WC (Water Closet), serta kebiasaan atau budaya masyarakat 

yang belum terbiasa menggunakan WC. 

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sanitasi yaitu peningkatan 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat melalui sosialisasi secara 

berkala, peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan sarana 

prasarana sanitasi. 

Produksi sampah di Kota Pasuruan semakin meningkat seiring dengan 

pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya, baik sampah produksi rumah 

tangga, perdagangan, maupun industri. Kelemahan utama pada pengelolaan 

persampahan adalah adanya ketidakseimbangan antara pelayanan persampahan 

dengan produksi sampah yang ada, antara lain karena laju pertumbuhan penduduk 

yang cukup pesat, kurangnya sarana prasarana persampahan, kurangnya kesadaran 

dan keterbatasan masyarakat dalam membangun sarana dan mengolah sampah. 

Pengembangan pelayanan persampahan ke depan dilakukan dengan 

memprediksi volume sampah yang dihasilkan, sehingga akan diketahui kebutuhan 

besaran layanan sampai dengan titik keseimbangan. Kegiatan yang perlu dilakukan 

antara lain penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang persampahan, 

serta perbaikan kualitas tata cara pengelolaan sampah (pewadahan, pengumpulan, 

pengangkutan dan pengolahan sampah). Seluruh kegiatan pengelolaan sampah 

tersebut harus dilaksanakan secara terpadu, sehingga dapat optimal dan dampak 

terhadap lingkungan dapat dikurangi.   

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pengembangan prasarana dan sarana 

wilayah adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

prasarana dan sarana wilayah melalui optimalisasi kerjasama antara pemerintah, 

swasta, dan masyarakat. 
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Tantangan jangka panjang yang dihadapi adalah menjaga konsistensi antara 

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penggunaan ruang. Penataan ruang 

ke depan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Daya dukung dan daya tampung lahan serta kerentanan terhadap bencana 

alam; 

2. Regulasi yang jelas agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor; 

3. Kesenjangan pembangunan antar wilayah; 

4. Penyediaan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman; 

5. Pengelolaan kawasan perkotaan, pengaturan aktivitas perkotaan dan 

pemenuhan penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dengan tetap 

memperhatikan prinsip pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.  

 
2.2.6 Pemerintahan 

Aparatur pemerintah memegang peran sangat penting dalam penyelenggaraan  

pemerintahan. Kedudukan aparatur pemerintah daerah tidak hanya untuk 

menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan, melainkan juga dalam 

keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka perencanaan 

sumberdaya termasuk di dalamnya penataan kelembagaan, pemantapan sistem, dan 

pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika, profesional dan 

disiplin, khususnya dalam mewujudkan kondisi pemerintahan yang berorientasi pada 

pelayanan publik. 

Bertolak dari pengalaman empiris selama penyelenggaraan pemerintahan, 

maka tantangan yang dihadapi ke depan adalah masih belum optimalnya kualitas 

SDM dan kinerja aparatur, kurang adanya kesesuaian dan kapabilitas penempatan 

aparatur dalam jabatan (the right man on the right job),  kurangnya kesejahteraan 

Pegawai Negeri Sipil, kelembagaan yang belum sepenuhnya dapat memenuhi 

kebutuhan daerah, sistem yang belum mampu menjadi acuan dalam proses 

administrasi pemerintahan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi 

yang dapat dimanfaatkan secara optimal, dan budaya organisasi yang kurang 

mendorong peningkatan kinerja aparatur. Birokrasi yang modern dan mampu 

menjalankan fungsinya dalam sistem pemerintahan demokratis merupakan 

tantangan utama ke depan, yaitu birokrasi yang mampu memformulasikan kebijakan 

sesuai dengan keinginan politik dan aspirasi masyarakat, dan dapat 

mengimplementasikannya secara bertanggungjawab. 
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Selanjutnya, gambaran kondisi eksisting dan prediksinya ke depan, dapat 

digunakan sebagai bahan perumusan isu strategis. Isu strategis merupakan kondisi, 

peristiwa maupun fenomena yang diduga akan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi pembangunan Kota Pasuruan  

ke depan. Adapun isu-isu strategis Kota Pasuruan 2006 – 2025 adalah: 

1. Letak geografis Kota Pasuruan  yang berada di persimpangan jalan Surabaya-

Banyuwangi, dan Banyuwangi-Malang, serta adanya pelabuhan yang bernilai 

sangat strategis yang diharapkan dapat melayani pemangku kepentingan yang 

ada di wilayah hinterland, merupakan peluang bagi Kota Pasuruan sebagai kota 

perdagangan, industri dan jasa yang dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi.  

Terkait dengan rencana pembangunan jalan tol ruas Gempol-Probolinggo yang 

melintasi Kota Pasuruan, maka dampak positif dan negatifnya perlu diantisipasi 

dengan penyiapan kondisi dan aktualisasi potensi dalam kerangka 

pembangunan daerah yang terintegrasi. 

2. Tingginya jumlah penduduk usia produktif (lebih dari 60%) merupakan potensi 

dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat mendorong 

peningkatan IPM di Kota Pasuruan, sehingga diperlukan peningkatan kualitas 

SDM-nya agar bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja. Peningkatan IPM dan 

kualitas SDM juga strategis untuk dilakukan melalui peningkatan kesadaran 

dan perilaku hidup bersih dan sehat (indvidual dan komunitas) serta  

peningkatan akses dan kualitas cakupan pelayanan kesehatan. 

3. Persaingan global dan perdagangan bebas dapat mengakibatkan membanjirnya 

produk dari luar negeri. Hal ini dapat menyebabkan melemahnya pasar produk 

dan industri dalam negeri (krisis pasar-perdagangan lokal). Dan apabila “krisis” 

terjadi, maka dapat berdampak pada menurunnya daya dukung 

keruangan/lingkungan kota. Dengan demikian antisipasi yang harus dilakukan 

untuk bidang industri perlu penataan sistem pengembangan industri/usaha 

mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan pemasaran baik dari segi 

promosi, jaringan dan fasilitas bagi koperasi dan para pengusaha kecil, 

optimalisasi pembinaan manajemen usaha bagi koperasi dan pengusaha kecil, 

perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), permodalan, serta sarana 

penunjang (teknologi) untuk pengembangan desain dan inovasi produk. Di 

samping itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi 

ketergantungan pada bahan baku/penolong impor, mendorong agar makin 
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banyak pelaku UMKM yang berorientasi ekspor, serta meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri. 

4. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan pengangguran, yang merupakan 

permasalahan mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan 

pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Untuk itu perlu dilakukan 

upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik 

kemiskinan dan kemampuan daerah; dengan koordinasi secara terpadu lintas 

sektoral.  

5. Kesadaran gender di Kota Pasuruan masih belum optimal, karena adanya 

hambatan dalam pelaksanaannya di masyarakat. Hal tersebut terjadi antara 

lain karena sementara kalangan memandangnya bertentangan dengan nilai-

nilai sosial masyarakat. Dengan demikian ke depan untuk dapat memposisikan 

perempuan setara dengan laki-laki perlu dilakukan pengarusutamaan gender 

yang bertujuan untuk mengakselerasi aktualisasi peran masing-masing dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

6. Rendahnya kemampuan masyarakat Kota Pasuruan dalam menangkal “banjir” 

informasi dan masuknya pengaruh budaya asing, yang seringkali bertentangan 

dengan nilai-nilai kearifan lokal budaya dan agama, akan berdampak terhadap 

perilaku sosial. Di masa mendatang ada kecenderungan terjadinya krisis 

identitas nasional yang ditandai dengan semakin memudarnya nilai-nilai 

solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan sosial, dan rasa cinta tanah 

air yang menjadi kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia. 

Kecenderungan negatif tersebut di atas harus diantisipasi oleh Pemerintah Kota 

Pasuruan melalui perumusan arah kebijakan yang lebih konstruktif. 

7. Perubahan mendasar terhadap proses demokrasi jika tanpa diimbangi proses 

pendewasaan berpolitik akan berpeluang menimbulkan disintegrasi bangsa, 

sehingga pendidikan politik dan wawasan berbangsa dan bernegara perlu 

terus-menerus ditanamkan kepada masyarakat sejak dini. 

8. Percepatan pengembangan kawasan strategis dan infrastruktur wilayah, yang 

disertai dengan pengendalian tata ruang yang sesuai rencana tata ruang 

wilayah, akan mendorong perkembangan kawasan cepat tumbuh (potensial) 

sehingga berpeluang kontributif bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. 

Di samping itu, kurangnya pengendalian tata ruang akan mengancam 

berlangsungnya proses pembangunan berkelanjutan (misal: terjadinya 
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bencana banjir yang lebih sering, merebaknya kawasan kumuh, dll.), yang 

pada akhirnya berujung pada terjadinya degradasi lingkungan.  

Penanganan banjir perlu diprioritaskan, baik melalui upaya pengendalian 

intensitas terjadinya (dengan normalisasi dan pengembangan 

drainase/sanitasi, tertib pembuangan sampah, dll.) maupun upaya-upaya 

menekan dampak dan kerugian yang ditimbulkannya (dengan peningkatan 

kewaspadaan, kecukupan kebutuhan prasarana penyelamatan, dll.). 

9. Tantangan besar yang dihadapi Kota Pasuruan sampai tahun 2025 adalah 

memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam 

pelaksanaan pembangunan. Untuk itu keterlibatan seluruh potensi masyarakat 

guna melakukan berbagai penguatan bagi terwujudnya perilaku dan budaya 

ramah lingkungan serta sadar risiko bencana perlu terus 

ditumbuhkembangkan. 

10. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan 

pemerintah yang bersih (clean government) harus diwujudkan. Good 

governance meliputi tiga prinsip yaitu; partisipasi, transparansi dan 

akuntabilitas; sedangkan clean government  meliputi pemberantasan KKN, 

untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan 

dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif dan efisien. 

 


