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Bab 1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

Prinsip pembangunan yang dikembangkan Kota Blitar adalah 

pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan 

pada hakekatnya merupakan wujud dari kesadaran dan sekaligus 

komitmen para pemangku kebijakan dan kepentingan di Kota Blitar 

untuk menjaga keberlanjutan sumber daya pembangunan terutama 

sumber daya yang tidak dapat diperbaharui.  

Dengan demikian, segala bentuk pelaksanaan pembangunan 

daerah selain harus mampu memperbaharui atau setidaknya 

menghemat sumber daya alam yang ada juga harus mampu 

mengeleminasi berbagai dampak yang dapat mengakibatkan 

kerusakan lingkungan hayati maupun non hayati.  

Jadi, dalam koridor pembangunan berkelanjutan seharusnya 

seluruh kegiatan pembangunan daerah yang telah , sedang dan akan 

dilaksanakan haruslah dapat menjamin tetap tersedianya sumberdaya 

alam untuk anak cucu dimasa yang akan datang atau setidaknya 

mampu mempertahankan kualitas lingkungan hidup yang ada saat ini, 

bukan sebaliknya.  

Sukses tidaknya penerapan prinsip pembangunan 

berkelanjutan tidak hanya tergantung dari komitmen dan konsistensi 

para pemangku kebijakan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh 

manajemen pembangunan yang diterapkan di daerah bersangkutan. 
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Dalam konteks manajemen, pembangunan berkelanjutan berarti 

bahwa pelaksanaannya telah melalui tahapan – tahapan manajemen 

yang baik dan benar yakni: (1) direncanakan dengan cermat dan 

partisipatif berdasarkan kebutuhan sekarang dan masa yang akan 

datang; (2) dilaksanakan secara efektif, efisien dan konsisten sesuai 

dengan strategi yang telah ditetapkan; (3) dievaluasi secara berkala 

dan insidental berdasarkan indikator sasaran dan batas waktu yang 

telah ditentukan.  

Dengan demikian penerapan prinsip pembangunan 

berkelanjutan dan proses penetapan kebijakan pembangunan daerah 

harus melibatkan seluruh pihak yang berkompeten di lingkungan   

pemerintah daerah dan masyarakat sehingga dapat tetap terjaga dari 

kepentingan perorangan ataupun golongan tertentu utamanya pada 

saat pergantian pejabat politis daerah dalam mekanisme lima 

tahunan. 

Dilatarbelakangi oleh pemikiran tersebut maka penyusunan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota 

Blitar Tahun 2005-2025 dilakukan pada saat masih berlakunya 

Renstra Kota Blitar tahun 2001-2010 yang secara defacto juga 

diposisikan sebagai dokumen perencanaan jangka panjang. Artinya, 

RPJP Daerah 2005-2025  harus diposisikan sebagai kelanjutan 

Renstra Kota Blitar 2001–2010 agar hasil pembangunan yang telah 

dicapai berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan 

sepanjang pembangunan jangka panjang sebelumnya dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi. 
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1.2.  MAKSUD DAN TUJUAN 

1.2.1. Maksud 

           Penyusunan RPJP Daerah Kota Blitar 2005-2025 

dimaksudkan sebagai :  

1. Acuan umum bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran serta 

seluruh jajaran birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, 

DPRD maupun segenap komponen kemasyarakatan di Kota 

Blitar sampai Tahun 2025. 

2. Pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

jangka menengah daerah (RPJM Daerah). 

1.2.2. Tujuan Umum 

Tujuan umum penyusunan RPJP Daerah Kota Blitar 2005-2025 

adalah untuk menjaga keberlanjutan dan konsistensi pencapaian 

sasaran pembangunan daerah Kota Blitar mulai periode jangka 

panjang saat ini (2001–2010) sampai dengan jangka panjang 

berikutnya (2005-2025).  

1.2.3. Tujuan Khusus 

a. Menjaga keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah mulai 

periode jangka panjang sebelumnya (2001–2010) sampai dengan 

jangka panjang berikutnya (2005-2025); 

b. Menjamin konsistensi arah kebijakan, program dan sasaran 

pengembangan daerah mulai tahap peletakan landasan filosofis 

dan materiil pada periode jangka panjang sebelumnya sampai 

dengan tahap pengembangan, pemantapan dan aktualisasi pada 

periode jangka panjang selanjutnya. 
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c. Mewujudkan sinergisitas pemanfaatan sumberdaya pembangunan 

daerah baik sumberdaya yang ada di jajaran pemerintah daerah 

dan DPRD maupun yang ada di tengah masyarakat. 

d. Menyiapkan produk perencanaan yang dapat dipergunakan 

sebagai rujukan berbagai elemen kemasyarakatan khususnya para 

pelaku ekonomi lokal untuk turut serta meningkatkan ketahanan  

ekonomi daerah dan memanfaatkan perkembangan ekonomi 

kawasan di tengah persaingan ekonomi pasar kedepan. 

 

1.3.  LANDASAN HUKUM  

RPJP Daerah Kota Blitar disusun berdasarkan landasan idiil 

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila 

dengan landasan konstitusionalnya UUD 1945. Sedangkan landasan 

operasionalnya adalah semua ketentuan perundangan yang berlaku 

di Indonesia pada saat RPJP Daerah ini dioperasionalisasikan sesuai 

dengan periodisasinya.  

Adapun pada saat disusunnya RPJP Daerah ini landasan 

operasional yang berlaku adalah: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang   Republik Indonesia Nomor   25   Tahun   2004   

tentang   Sistem   Perencanaan Pembangunan Nasional; 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 33 Tahun  2004  

tentang   Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Nasional Tahun 2005–2025; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP 

Daerah) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 

10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Rencana Strategis Daerah Kota Blitar 2001–2010; 

 

1.4. HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN 

LAINNYA  

a.   Hubungan dengan RPJP Daerah Nasional 

RPJP Daerah Kota Blitar tahun 2005-2025 berpedoman pada 

RPJP Daerah Nasional. Artinya, kebijakan yang ditetapkan 

dalam RPJP Daerah Kota Blitar merupakan penjabaran 
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substansi RPJP Daerah Nasional setelah disesuaikan 

dengan perkembangan situasi dan kondisi internal dan 

eksternal Kota Blitar.   

b.   Hubungan dengan RPJP Daerah Propinsi 

RPJP Daerah Kota Blitar tahun 2005-2025 juga mengacu 

pada RPJP Daerah Propinsi Jawa Timur bahwa substansi 

yang terkandung dalam RPJP Daerah Kota Blitar 

merupakan penjabaran substansi RPJP Daerah Propinsi 

Jawa Timur setelah disesuaikan dengan perkembangan 

situasi dan kondisi internal dan eksternal Kota Blitar.   

c. Hubungan RPJP Daerah dengan Renstra Daerah 2001-2010 

RPJP Daerah 2005-2025 merupakan kelanjutan dari RPJP Daerah 

sebelumnya. Mengingat RPJP Daerah Kota Blitar sebelumnya 

adalah Renstra 2001-2010 maka RPJP Daerah Kota Blitar tahun 

2010 ini adalah kelanjutan Renstra 2001–2010, sehingga 

konsistensi serta keberlanjutan konsep pembangunan daerah yang 

telah ditetapkan sebelumnya yaitu pembangunan yang partisipatif, 

demokratis dan berwawasan lingkungan dapat tetap 

dipertahankan.  

d. Hubungan RPJP Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Blitar 

RPJP Daerah Kota Blitar adalah pedoman penyelenggaraan 

pembangunan daerah dalam bentuk kebijakan, program dan 

kegiatan sampai Tahun 2025. Adapun RTRW merupakan 

pedoman dalam pemanfaatan ruang kota agar dapat        
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menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan sampai Tahun 2025. Oleh sebab itu, 

dokumen RPJP Daerah Kota Blitar harus dilampiri dokumen 

RTRW dan dokumen RTRW harus dilampiri dokumen RPJP 

Daerah Kota Blitar. Jadi, sinkronisasi dan sinergisitas substansi 

maupun implementasi kedua produk tersebut menjadi syarat 

utama yang tidak boleh saling bertentangan. 

e. Hubungan RPJP Daerah dengan Rencana Induk lainnya 

RPJP Daerah merupakan produk perencanaan jangka panjang 

yang perlu dijabarkan dalam beberapa dokumen Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah). Dalam 

implementasinya, RPJM Daerah perlu dijabarkan dalam berbagai 

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang 

bersifat sektoral baik dalam bentuk Masterplan maupun Rencana 

Induk. 

f.  Hubungan RPJP Daerah dengan Rencana Pembangunan 

Tahunan 

Untuk melaksanakan RPJM Daerah terlebih dahulu harus 

dijabarkan lebih rinci kedalam dokumen perencanaan 

pembangunan tahunan daerah atau yang lebih dikenal dengan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).  

Dengan demikian, implementasi pembangunan tahunan harus 

mengacu pada dokumen lima tahunan dan dokumen lima tahunan 

merujuk pada dokumen 20 tahunan sehingga masing–masing tahap 

merupakan rangkaian panjang pembangunan daerah yang tidak 
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terputus. Hal ini disebabkan oleh masing–masing tahapan 

pembangunan saling berkaitan dan memperkuat satu dengan lainnya. 

 

1.5.  METODE DAN PROSES PENYUSUNAN 

1.5.1. Metode 

RPJP Daerah Kota Blitar 2005-2025 disusun dengan 

menggunakan pendekatan manajemen strategis yang dalam 

penerapannya berciri : 

1.  Penetapan harapan dan cita – cita jangka panjang atas dasar 

kondisi obyektif daerah saat ini dan prediksi (forcasting) 

kemungkinan peluang, tantangan dan ancaman internal maupun 

eksternal sampai Tahun 2025. 

2. Pelibatan secara partisipatif segenap jajaran pemangku kebijakan 

dan  kepentingan  dalam proses penetapan pilihan – pilihan 

strategis baik dalam forum group discussion (FGD) maupun dalam 

berbagai kegiatan field research (studi lapang). 

3.  Sinergitas pemanfaatan sumber daya daerah terutama 

sumberdaya manusia, materiil dan finansial. 

4.  Merujuk secara konsisten berbagai regulasi dan dokumen 

perencanaan pembangunan yang lebih tinggi dan yang terkait 

lainnya sebagai rujukan dan basis studi kepustakaan (library 

research).  

1.5.2. Proses Penyusunan 

Proses penyusunan RPJP Daerah Kota Blitar 2005-2025 dilakukan 

secara partisipatif melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 
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Tahap Persiapan; diisi dengan langkah konsultatif dan koordinatif 

dengan berbagai pihak yang berkompeten baik di tingkat pusat, 

propinsi maupun internal Kota Blitar yang dilanjutkan dengan penyiapan 

kerangka konseptual dan penyiapan sumberdaya yang dibutuhkan. 

Tahap Penjajajakan; pada tahap ini dilakukan langkah penjajakan 

harapan dan cita-cita jangka panjang masyarakat melalui berbagai 

pertemuan informal. 

Tahap Penyusunan Konsep; pada tahap ini dilakukan langkah 

sinkronisasi antara harapan dan mimpi masyarakat dengan kondisi riil 

daerah serta kemungkinan yang dapat terjadi dimasa mendatang.  

Rangkaian langkah ini menghasilkan sebuah kerangka gagasan 

tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam jangka 20 tahun kedepan. 

Kerangka gagasan ini kemudian digodog oleh tim internal Pemerintah 

Kota Blitar yang kemudian menghasilkan konsep makro tentang 

skenario pembangunan jangka panjang. 

Tahap Membangun Komitmen; pada tahap ini dilakukan langkah 

pembicaraan dengan berbagai kalangan terutama DPRD melalui 

forum–forum formal dan informal tentang pentingnya sebuah komitmen 

bersama. Hal ini bertujuan agar skenario pembangunan jangka panjang 

daerah dapat diformulasikan menjadi sebuah dokumen perencanaan 

pembangunan jangka panjang yang komprehensif, berwawasan masa 

depan dan mempunyai legalitas dan dukungan yang kuat dalam 

pengimplementasinya . 

Tahap Formulasi; pada tahap ini dilakukan langkah formulasi kerangka 

dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang proses 
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penyusunannya telah didasarkan komitmen segenap kalangan terkait 

baik pada tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota menjadi sebuah 

draft dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.  

Proses formulasi ini merupakan proses legalisasi internal karena 

disamping dilakukan melalui forum Musrenbang RPJP Daerah Kota 

Blitar yang dihadiri oleh berbagai kalangan terkait dari jajaran 

pemerintah daerah, DPRD dan segenap unsur kemasyarakatan, juga 

karena dokumen yang dihasilkan hanya legal secara internal saja tetapi 

belum dapat diberlakukan secara umum kepada seluruh jajaran 

pemerintahan dan masyarakat Kota Blitar.    

Tahap Legitimasi ; pada tahap ini dilakukan langkah penetapan draft 

dokumen RPJP Daerah menjadi Peraturan Daerah yang berlaku secara 

umum kepada seluruh kalangan, baik pemerintah Daerah maupun 

masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dokumen RPJP Daerah yang 

telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah harus dikonsultasikan ke 

Gubernur. Bila dokumen rencana tersebut dinyatakan tidak bermasalah 

maka dapat ditetapkan secara sah. Dengan ditetapkannya Peraturan 

Daerah tentang RPJP Daerah Kota Blitar 2005–2025, maka dokumen 

ini telah memenuhi syarat legal formal untuk dijadikan dasar 

penyelenggaraan pembangunan daerah sampai Tahun 2025.  

 

1.6.  SISTEMATIKA 

RPJP Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 memberikan 

gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dan 

diperjuangkan serta diupayakan pencapaiannya, mencakup aspek 
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pembangunan dari segala bidang kehidupan baik sebagai daerah 

otonom maupun sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. RPJP Daerah Kota Blitar disusun dalam 

sistematika sebagai berikut : 

Bab I   Pendahuluan, berisikan penjelasan tentang latar belakang, 

maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJP Daerah 

dengan dokumen perencanaan lainnya, metode dan proses 

penyusunan serta sistematika . 

Bab II     Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisikan penjelasan 

tentang gambaran umum capaian RPJP Daerah sebelumnya 

meliputi kondisi geografis, sosial budaya, perekonomian 

daerah, sarana dan prasarana, politik, hukum, keamanan dan 

ketertiban, serta kondisi tata ruang. 

Bab III  Analisis Isu-Isu Strategis, berisikan analisis dan prediksi 

potensi daerah yang bisa dikembangkan dalam rangka 

menjawab tantangan dan menghadapi setiap ancaman 

Internal dan Eksternal bagi pelaksanaan pembangunan 

daerah sampai Tahun 2025. 

 Bab IV Visi dan Misi Daerah, menguraikan tentang visi dan misi Kota 

Blitar sebagai koridor penyelenggaraan pembangunan daerah 

sampai Tahun 2025.  

Bab V   Arah Kebijakan, menguraikan tentang tujuan dan sasaran 

masing–masing misi pembangunan serta pokok–pokok 

strategi pencapaiannya yang dikelompokkan dalam tahapan 

pembangunan 5 (lima) tahunan.   
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Bab VI   Kaidah Pelaksanaan, menguraikan tentang pedoman 

implementasi RPJP Daerah di daerah sebagai dokumen 

perencanaan jangka panjang. 

Bab VII   Penutup. 
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Bab 2 BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI  DAERAH 

 

2.1 PENGANTAR 

Kondisi umum yang dijadikan pangkal tolak penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar tahun 2005–2025 

adalah eksisting pembangunan daerah pada akhir tahun 2009. Pada tahun  

tersebut proses penerapan Renstrada 2001–2010 yang dianggap sebagai 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar saat 

itu telah sampai pada tahap akhir sehingga dianggap dapat memberikan 

gambaran secara umum tentang hasil pembangunan yang telah dicapai 

selama pembangunan jangka panjang sebelumnya. 

Berangkat dari pemahaman itulah maka proses analisis yang di 

dalamnya berisi prediksi tentang peluang, tantangan dan ancaman serta 

pemilihan berbagai strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran 

pembangunan jangka panjang tahap berikutnya nantinya harus didasarkan 

kepada kondisi umum tahun 2008/2009. 

Kondis umum dimaksud antara lain meliputi: (1) kondisi geografis; 

(2) demografis; (3) kondisi sosial budaya; (4) kondisi ekonomi daerah;(5) 

kondisi sarana dan prasarana; (6) kondisi perkembangan kehidupan politik, 

hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat; (7) perkembangan 

pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; (8) kondisi 

tata ruang dan kualitas lingkungan hidup. 
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2.1.1 Kondisi Geografis  

Kota Blitar merupakan salah satu daerah yang berbentuk Kota di 

wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di  selatan Jawa 

Timur pada koordinat 112 14-112 28 Bujur Timur  dan 8 2 - 8 8 Lintang 

Selatan. Kota Blitar mempunyai wilayah seluas 32.578 km2 yang dikelilingi 

oleh Kab. Blitar. Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua setelah Kota 

Mojokerto dengan jarak 169 Km dari ibu kota provinsi (Surabaya). Berikut 

adalah batas-batas wilayah Kota:  

Utara :  Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kab. Blitar 

Timur : Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kab. Blitar 

Selatan : Kec. Sanankulon dan Kec. Kanigoro Kab. Blitar 

Barat :  Kec. Sanankulon dan Kec. Nglegok Kab. Blitar 

Kemiringan lahan Kota Blitar mendekati datar yaitu 0 – 2 %, dan 

berketinggian rata-rata 156 m di atas permukaan air laut dengan standar 

deviasi 50 m. Beriklim tropis dan bertemperatur sedang, dengan suhu  

maksimal 29°C, curah hujan maksimal 1.641 mm terjadi pada bulan Maret, 

sedangkan  total curah hujah pada tahun tersebut sebesar 6.403 mm.  

Bila ditinjau dari jenis tanahnya, Kota Blitar termasuk dalam jenis 

tanah litosol dan regosol dengan tingkat kesuburan yang cukup baik akibat 

pengaruh debu vulkanik Gunung Kelud. Jenis tanah litosol mempunyai 

konsistensi gembur, porositas, dan merupakan tanah mineral yang 

ketebalannya 20 cm atau kurang, dibawahnya terdapat batuan keras yang 

terpadu yang berfungsi untuk menahan air dan erosi. Jenis tanah regosol 

berasal dari bahan vulkanis serta batuan endapan kapur. Tanah ini sesuai 

untuk penggunaan hutan primer dan sekunder, semak belukar, palawija 
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dan rerumputan.  

Berdasarkan kemampuan tanahnya, tanah Kota Blitar cocok untuk 

ditanami vegetasi dengan mengoptimalkan pertumbuhan akar karena 

kedalaman efektif tanah yang ada berada diatas 90 cm. Tanah Kota Blitar 

juga sesuai untuk bercocok tanam karena mempunyai kemampuan menahan 

dan mengikat air cukup besar dengan penyediaan unsur hara cukup baik.  

2.1.2 Kondisi Demografis 

Pada akhir tahun 2008 penduduk Kota  Blitar jumlahnya mencapai 

133.306 Jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 66.029 jiwa 

dan perempuan sejumlah 67.277 jiwa, yang secara keseluruhan tercakup 

dalam 24.847 kepala keluarga (KK) dan tersebar secara hampir merata di  

3 (tiga) kecamatan. Tingkat sebaran penduduk pada masing-masing 

kecamatan dapat dilihat dalam tabel  berikut: 

Tabel 2. 1 
Kepadatan Penduduk Kota Blitar Akhir Tahun 2008 

No Kecamatan 
Berdasarkan Jenis Kelamin (jiwa) 

Jumlah 
Kepadatan 
Penduduk      
(per Km² ) Laki Perempuan 

1. Sananwetan 25.575 25.816 51.391 4.229,71 
2. Kepanjenkidul 18.347 18.963 37.310 3.553,33 
3. Sukorejo 22.107 22.498 44.605 4.496,47 

Jumlah 66.029 67.277 133.306 4.092,91 
Sumber : BPS Kota Blitar 

Dari tabel 2.1 di atas terlihat bahwa rata-rata kepadatan penduduk 

Kota Blitar adalah 4.092,91 jiwa/km², kepadatan tertinggi berada di 

Kecamatan Sukorejo yang mencapai 4.496,47 jiwa/km² dan kepadatan 

penduduk terendah berada di wilayah kecamatan Kepanjenkidul yaitu 

3.553,33 jiwa/km2. 

Pertumbuhan penduduk pada akhir tahun 2008 mencapai 0,91 % 

dibanding tahun sebelumnya, sedangkan selama kurun waktu lima tahun 
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rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Blitar adalah 1,33 %. 

Dilihat dari segi komposisi usia pada akhir tahun 2008,  sebagian 

besar penduduk Kota Blitar tergolong dewasa. Sebanyak 53,66 % 

penduduk Kota Blitar termasuk dalam usia 20-59 tahun. Kelompok usia 

terbanyak kedua adalah usia 5-19 tahun atau usia sekolah sebanyak     

27,56 %. Kelompok usia balita dan tua (lebih dari 60 tahun) jumlahnya 

hampir sama masing-masing 8,41 % dan 10,37 %. Selama lima tahun 

terakhir komposisi penduduk tersebut tidak terlalu banyak berubah. 

Perubahan yang terjadi hanya pada perubahan jumlah penduduk ditiap 

kelompok usia tetapi relatif tidak merubah komposisi penduduk secara 

keseluruhan. Seperti terlihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 2. 2 
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia di Kota Blitar  

Tahun 2004-2008 

Kelompok Usia 
Jumlah 

2004 2005 2006 2007 2008 
0-4 th 10,417 10.580 10.648 10.910 11.011  
5-19 th 35,361 35.886 36.050 36.941 37.279 
20-60 th 67,565 68.535 68.930 70.589 71.228 
> 60 th 13,045 13.254 13.362 13.667 13.788 
Jumlah 126,388  128.225 128.990 132.107 133.306 

Sumber data: BPS Kota Blitar  

Sementara untuk laju pertumbuhan penduduk Kota Blitar dalam 

kurun waktu lima tahun ( 2004-2008 ) disajikan dalam grafik berikut ini : 
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Gambar 2. 1 
Jumlah Penduduk Kota Blitar Tahun 2004 – 2008 

Dari grafik diatas terlihat jika pertumbuhan jumlah penduduk dari 

tahun 2004 sampai 2008 relatif stabil, hanya pada tahun 2006 mengalami 

pertumbuhan yang cukup besar dibanding rata-rata selama kurun waktu 

lima tahun yaitu sebesar 2,42 %. 

Sedangkan untuk mengetahui angka ketergantungan penduduk 

usia non produktif terhadap penduduk usia produktif (dependensi ratio) 

sebagai penggambaran kondisi beban (tanggungan) yang harus dipikul 

oleh kelompok penduduk produktif (15-65 tahun) terhadap penduduk tidak 

produktif (0-14 tahun dan 65 tahun lebih), diketahui jika Angka Dependensi 

Ratio di Kota Blitar pada akhir tahun 2008 sebesar 50,13 yang berarti 

bahwa setiap 100 orang kelompok produktif harus menanggung beban 

hidup sebesar 50 orang usia non produktif.  

2.1.3 Kondisi Sosial Budaya 

Secara umum upaya pembangunan yang dilakukan di Kota Blitar 

telah dapat mewujudkan tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini setidaknya bisa dilihat dari 

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar dalam 
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kurun waktu lima tahun terakhir. 

Tabel 2. 3 
IPM Kota Blitar Tahun 2004-2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 

IPM 70.92 73.19 73.40 74.51 74.87 
Sumber : Bappeda Kota Blitar 

Hasil perhitungan IPM pada akhir tahun 2008 mencapai 74.87. 

Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan IPM Jawa Timur pada akhir 

tahun 2008 yaitu 70,38. Hal ini menunjukkan kualitas sumberdaya manusia 

di Kota Blitar tergolong tinggi dalam hal pemenuhan kualitas dasar manusia 

yaitu tingkat harapan hidup, pendidikan dan standar hidup. Selanjutnya 

untuk mengetahui kondisi sosial budaya pada akhir tahun 2008 di Kota 

Blitar maka dapat dilihat pada beberapa subsektor berikut ini : 

2.1.3.1  Pendidikan  

1. Pada Tahun ajaran 2008/2009 di Kota Blitar terdapat 81 Taman Kanak – 

Kanak (TK) dengan jumlah murid 5.187 orang dengan jumlah guru 441 

orang atau Rasio 11.76. Jumlah Sekolah Dasar sebanyak 73 unit, 

dengan siswa sebanyak 15.881 orang dengan jumlah guru 913 orang 

atau Rasio 17.39.  

2. Sekolah Menengah Pertama di Kota Blitar sebanyak 26 dengan jumlah 

siswa sebanyak 8.429 orang dengan jumlah guru 759 orang atau rasio 

11.12. Sedangkan Jumlah SMU dan SMK di Kota Blitar masing 

sebanyak 9 dan 15 sekolah. Untuk jumlah siswa SMU sebanyak 5.239 

orang dan SMK sebanyak 10.249 orang dengan jumlah guru SMU dan 

SMK sebanyak 406 dan 665 orang atau rasio 12.9  dan 18.11.  
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3. Jumlah Perguruan Tinggi di Kota Blitar sebanyak 8 lembaga, dengan 

jumlah mahasiswa sebanyak 3.052 orang dengan dosen sebanyak 491 

orang. 

4. Pencapaian Hasil Revitalisasi Pendidikan Angka Partisipasi Murni 

tingkat SD 140,02% (di atas nasional), APM SLTP 83,40%, APM SLTA 

104,65%. Tingkat pendidikan masyarakat pada tahun 2008 pada jenjang 

SLTA. Buta huruf usia 10 - 44 tahun adalah 0,22 % atau 279 jiwa. 

2.1.3.2  Kesehatan  

1. Tercapainya beberapa indikator pencapaian derajat kesehatan 

masyarakat diantaranya kecenderungan penurunan Angka Kematian 

Bayi (AKB) tahun 2008 yaitu 4,10 per 1.000 kelahiran hidup, angka 

kematian Ibu Melahirkan 91,16 per 100.000 kelahiran hidup atau 

sebanyak 2 kematian ibu melahirkan dari 2.194 kelahiran hidup. Angka  

Harapan Hidup pada tahun 2008 sebesar 71,55. 

2. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk pelayanan 

kesehatan dasar dengan menerapkan Kontrak Pelayanan (Citizens’ 

Charter) di Puskesmas Bendo, yang menempatkan pengguna layanan 

sebagai pusat perhatian. Hal ini berdampak pula pada peningkatan 

akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 

3. Upaya pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan 

masyarakat sudah optimal. Dimana jumlah sarana pelayanan kesehatan 

di masing-masing Kecamatan di Kota Blitar sudah memadai apabila 

dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Blitar dimana secara total 

ada 234 sarana kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, 

Puskesmas pembantu, Klinik KB, Posyandu dan Rumah sakit bersalin. 
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4. Keberhasilan yang dicapai dalam peningkatan status gizi masyarakat, 

dimana kasus balita gizi buruk di Kota tidak ditemukan. Tentunya hal 

ini didukung dengan berjalannya posyandu dan kewaspadaan dini 

masyarakat untuk mengatasi masalah gizi masyarakat. 

2.1.3.3 Kesejateraan Sosial   

Kesejahteraan sosial dikembangkan dalam rangka menumbuhkan 

kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam 

memperbaiki kualitas hidup dan menangani permasalahan sosial di 

lingkungannya seperti permasalahan terkait fakir miskin, penyandang cacat, 

usia lanjut ,anak terlantar dan lainnya.  

Pengembangan fungsi ini semakin diperlukan ketika populasi 

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) meningkat diakibatkan 

krisis ekonomi yang berkepanjangan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Adapun permasalahan dan potensi dibidang kesejahteraan sosial pada akhir 

Tahun 2008 adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah penduduk miskin Kota Blitar akhir tahun 2008 berdasarkan data 

yang dikeluarkan oleh BPS Kota Blitar sebanyak 13.182 orang atau 

sebesar  9,89% % dari jumlah total penduduk Kota Blitar. 

2. Apabila dilihat berdasarkan indikator kesejahteraan yang di keluarkan 

BKKBN maka di Kota Blitar pada akhir tahun 2008 terdapat Keluarga 

prasejahtera sebanyak 2.393 KK (6,73 %).  

 Jumlah Keluarga Sejahtera I (KS-I) sebanyak 6.166 KK (17,35 %), 

sedangkan dengan kategori Keluarga Sejahtera II (KS-II) dengan jumlah 

yang terbanyak dari kategori yang lain sebanyak 14.488 KK (40,76 %). 

Untuk Keluarga yang lebih mampu atau pada Kelompok Keluarga 
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Sejahtera III (KS-III)  dan KS-III plus sebanyak  10.209 dan 2.287 atau 

sebesar 28,72 % dan 6,43%. 

3. Kondisi Penduduk Rawan Sosial di Kota Blitar Pada akhir tahun 2008 

terdapat keluarga fakir miskin berjumlah 4.288 keluarga, anak terlantar 

sejumlah 69 orang, gelandangan sebanyak 7 orang, Jumlah 

penyandang cacat sebanyak 313 orang dan jumlah pengemis sebanyak 

20 orang.   

4. Panti Sosial di tahun 2008 di Kota Blitar terdapat dua jenis panti asuhan, 

yaitu Panti Sosial Asuhan Yatim Piatu sebanyak 13 unit, dan Panti 

Sosial Bina Remaja sebanyak 1 unit.  

5. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Blitar 

diwujudkan melalui kegiatan Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan 

Sosial Masyarakat (TKSM) dan Organisasi Sosial. Pada tahun 2008 

terdapat 21 unit Karang Taruna, sedangkan jumlah Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) sebanyak 50 orang. 

 

2.1.3.4 Budaya dan Pariwisata 

Mayoritas penduduk Kota Blitar bersuku Jawa dengan bahasa 

sehari-hari adalah Bahasa Jawa yang secara umum masih memegang kuat 

budaya dan tradisi Jawa seperti upacara adat (slametan, mantenan dan 

sebagainya). Selain itu budaya gotong royong juga tetap dipelihara oleh 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Secara kewilayahan kultural, Kota 

Blitar dikategorikan sebagai daerah mataraman paling timur, karena 

posisinya yang jauh dari pusat kebudayaan mataraman (Jogyakarta, 

Surakarta). Dalam perkembangannya,  budaya masyarakat lebih berorientasi 
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ke Kota Malang dan Surabaya, sehingga melahirkan masyarakat yang 

memiliki sosio kultural yang khas yaitu perpaduan antara pengaruh Jawa 

Timur yang dikenal pemberani dan budaya Jawa Tengah yang terkenal 

lembut dengan filisofinya yang kuat.  

Pada tahun 2008, tercatat ada sejumlah obyek wisata di Kota Blitar 

yaitu terdiri atas obyek wisata buatan dan sejarah/minat khusus. Adapun 

obyek wisata alam tidak dimiliki oleh Kota Blitar. Obyek wisata buatan 

berjumlah 3 buah yaitu Kebun Rojo, Water Park Sumber Udel dan Kampung 

Wisata sedangkan obyek wisata sejarah/minat khusus berjumlah 5 buah 

yaitu Makam Aryo Blitar, Monumen PETA, Ndalem Gebang, Makam 

Proklamator dan Perpustakaan Bung Karno yang merupakan obyek wisata 

baru. 

Keberadaan obyek wisata tersebut di atas tentu menarik minat 

wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu dibutuhkan 

sarana dan prasarana akomodasi yang memadai, salah satunya adalah 

berupa hotel dan restoran. Pada tahun 2008, di Kota Blitar terdapat 17 buah 

hotel dan penginapan (non bintang) dengan 595 kamar dan 935 tempat tidur, 

adapun wisatawan yang datang untuk mengunjungi obyek-obyek wisata Kota 

Blitar terdiri atas wisatawan asing/mancanegara dan wisatawan domestik. 

Jumlah wisatawan asing pada tahun 2008 sebanyak 601 orang sedangkan 

untuk wisatawan domestik sebanyak 584.723 orang. 

2.1.3.5 Keagamaan   

Secara umum kehidupan umat beragama di Kota Blitar dalam 

kondisi baik ditandai dengan kesemarakan dan kerukunan umat beragama 

dalam menjalankan ajaran agama masing-masing. Kuatnya iman dan ibadah 
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masyarakat merupakan dasar terwujudnya situsasi yang kondusif dalam 

pembangunan daerah. Perbedaan - perbedaan yang timbul dapat diatasi dan 

diselesaikan dengan baik.  

1.  Jumlah Pemeluk Agama 

Sebagian besar penduduk Kota Blitar beragama Islam. Pada tahun 2008 

komposisi pemeluk agama Islam adalah sebesar 90,37 % (120.468 jiwa), 

sedangkan pemeluk agama Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan 

Konghuchu masing-masing sebesar  4,20% (5.601 jiwa), 4,31 % (5.748 

jiwa), 0,61 % (815 jiwa), 0,43 % (569 jiwa)dan 0,08%( 105 jiwa). 

Komposisi jumlah pemeluk agama tersebut cenderung tidak berubah 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hanya ada penambahan sesuai 

dengan keputusan Pemerintah yang menjadikan ajaran Konghuchu 

sebagai agama. 

2. Sarana Ibadah 

Sesuai dengan komposisi pemeluk agama maka masjid dan 

langgar/mushola merupakan tempat ibadah yang paling banyak dijumpai 

di Kota Blitar. Tahun 2008, jumlah masjid sebanyak 99 buah,  sedangkan 

jumlah langgar/mushola 285 buah. Jumlah gereja pada tahun 2008 

sebanyak 28 buah, klenteng sebanyak 1 unit dan vihara ada 2 buah.  

2.1.4 Perekonomian Daerah 

2.1.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat 

keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB mencerminkan kemampuan daerah 

dalam memberikan sumber kehidupan dan penghasilan kepada masyarakat, 
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tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah, dan tingkat 

kemakmuran penduduk. 

Selain itu PDRB juga merupakan cerminan potensi perekonomian 

suatu wilayah. Nilai PDRB merupakan agregat nilai tambah yang dihasilkan 

oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut. PDRB juga 

merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk dengan besaran 

PDRB menunjukkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang 

dimiliki oleh penduduknya.  

PDRB Kota Blitar tahun 2008 atas dasar harga berlaku sebesar              

Rp. 1.265.357.176.000,-. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 

sebesar Rp. 686.549.150.000,00.  Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 

adalah sektor yang paling besar kontribusinya dalam struktur PDRB  yaitu 

sebesar 23.76 %. Urutan berikutnya adalah sektor Jasa-jasa (19.47 %), 

kemudian sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan (13,99 

persen), sektor Industri pengolahan (12.72 %), Angkutan dan Komunikasi 

sebesar (12.52 %), pertanian (8.35%) dan sektor Bangunan (6.34%). 

Sedangkan laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2008 sebesar 6.29 persen. 

Sektor dengan laju pertumbuhan terbesar adalah sektor Bangunan yaitu 

12.42 persen. 

Untuk mengetahui  perkembangan Nilai PDRB persektor dalam lima 

tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2. 4 
PDRB (Ribu Rp) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Blitar 

Tahun 2004 – 2008 ( 000 Rp. ) 

Sektor 2004 2005 2006 2007 2008 

Pertanian 65.883.576 77.978.319 88.459.671 96.860.329 105.602.172 
Pertamb.&Penggalian 673.874 759.826 639.320 631.958 635.373 
Industri Pengolahan 90.132.236 108.308.419 129.204.885 142.750.849 160.960.108 
Listrik, gas dan air 21.098.701 23.995.118 28.023.291 31.004.867 34.840.016 
Bangunan 40.994.982 48.169.929 57.123.308 64.883.866 80.848.027 
Perdagangan,Hotel& 
Restoran 

141.445.568 176.840.594 217.150.987 249.164.487 300.707.489 

Angkutan &Komunikasi 97.057.803 110.528.167 120.264.371 139.193.660 158.372.606 
Keuangan,Persewaan 
&Jasa Perusahaan 

100.423.460 118.186.819 136.769.417 151.778.606 177.012.076 

Jasa-jasa 134.724.662 162.485.417 191.671.373 216.467.781 246.379.309 

Jumlah PDRB 692.434.824 827.212.608 969.306.623 1.092.736.40
3 

1.265.357.17
6 

Sumber data: BPS Kota Blitar 

Sedangkan PDRB persektor atas dasar harga konstan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini :  

Tabel 2. 5 
PDRB (Ribu Rp) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Blitar 

Tahun 2004 – 2008 (000 Rp.) 

Sektor 2004 2005 2006 2007 2008 

Pertanian 50.839.441 51.413.698 52.014.314 52.654.480 53.135.288 
Pertamb.&Penggalian 378.804 380.588 312.004 285.868 270.889 
Industri Pengolahan 73.076.162 78.552.757 82.451.444 86.578.495 88.395.799 
Listrik, gas dan air 15.891.862 16.871.443 18.534.923 19.940.150 21.567.844 
Bangunan 31.097.213 32.479.422 34.152.758 36.142.925 40.630.099 
Perdagangan,Hotel&Restoran 116.322.690 129.945.995 142.218.107 151.979.149 165.777.484 
Angkutan &Komunikasi 80.231.634 77.396.657 81.680.968 90.932.809 97.756.022 
Keuangan,Persewaan &Jasa 
Perusahaan 

71.877.419 75.779.456 79.058.114 83.143.969 88.871.799 

Jasa-jasa 103.675.591 111.622.020 117.875.464 124.278.510 130.143.926 
Jumlah PDRB 543.401.814 574.442.037 608.298.096 645.936.355 686.549.150 

Sumber data: BPS Kota Blitar 

Untuk mengetahui gambaran pertumbuhan PDRB Kota Blitar selama 5 (lima) 

tahun terakhir, berikut ini disajikan grafik pertumbuhan PDRB atas dasar 

harga berlaku dan harga konstan :  
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Gambar 2. 2 
Grafik Perkembangan PDRB Kota Blitar Tahun 2004 – 2008 

 

2.1.4.2 Laju Inflasi 

Tingkat inflasi di Kota Blitar dalam perkembangannya mengalami 

fluktuasi sangat tergantung pada kondisi daerah dan kebijakan yang 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir 

menunjukkan bahwa angka inflasi di Kota Blitar tidak pernah mencapai dua 

digit. Hal ini cukup menggembirakan dan menunjukkan bahwa kemampuan 

daya beli masyarakat semakin meningkat. Nilai inflasi pada tahun 2008 

adalah sebesar 8,95 %. Sektor yang paling besar menyumbang tingkat inflasi 

adalah sektor konstruksi sebesar 10,84 % sedangkan sektor yang paling 

kecil adalah listrik, gas dan air sebesar 3,89 %. Berikut ini disajikan grafik laju 

inflasi Kota Blitar tahun 2004-2008 dibandingkan dengan laju pertumbuhan 

ekonomi dalam kurun waktu yang sama :  
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Gambar 2. 3 
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Tahun 2004 – 2008 

 
Sementara untuk mengetahui laju inflasi dan laju pertumbuhan 

PDRB persektor dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2. 6 
Laju Pertumbuhan dan Laju Inflasi PDRB Kota Blitar 

Tahun 2004 - 2008 

Sektor 

Laju Pertumbuhan Laju Inflasi 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

Pertanian 1,74 1,13 1,17 1,23 0,91 4,64 17,04 12,13 8,17 8,04 
Pertamb.&Penggalian 0,65 0,47 -18,02 -8,38 -5,24 2,53 12,23 2,64 7,89 6,10 
Industri Pengolahan 4,25 7,49 4,96 5,01 2,10 6,14 11,79 13,65 5,22 10,44 
Listrik, gas dan air 6,51 6,16 9,86 7,58 8,16 6,84 6,95 6,48 2,84 3,89 
Bangunan 3,86 4,44 5,15 5,83 12,42 8,56 12,50 12,78 7,33 10,84 
Perdagangan,Hotel& 
Restoran 

7,12 1,71 9,44 6,86 9,08 4,66 11,92 12,20 7,37 10,64 

Angkutan 
&Komunikasi 

6,14 -3,53 5,54 11,3
3 

7,50 6,70 18,05 3,10 3,96 5,84 

Keuangan,Persewaa
n &Jasa Perusahaan 

7,01 5,41 4,33 5,17 6,89 7,15 11,64 10,92 5,52 9,11 

Jasa-jasa 7,11 7,66 5,60 5,43 4,72 6,67 12,02 11,70 8,82 8,69 
PDRB  5,83 5,71 5,89 6,19 6,29 6,17 13,01 10,66 6,49 8,95 

Sumber : Blitar dalam angka 
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2.1.4.3 Pendapatan Perkapita 

Pendapatan regional per kapita penduduk merupakan pendapatan 

yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai balas jasa atas 

keikutsertaannya dalam proses produksi di suatu wilayah selama satu tahun. 

Pendapatan regional per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator 

untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun ukuran ini 

belum mencakup kesenjangan antar penduduknya. Pendapatan regional per 

kapita didapat dari PDRB yang sudah dikurangi penyusutan dan pajak tak 

langsung kemudian dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. 

Perkembangan pendapatan regional perkapita di Kota Blitar dalam lima 

tahun mulai 2004 sampai pada akhir 2008 baik atas harga berlaku maupun 

atas harga konstan adalah sebagai berikut :  

Tabel 2. 7 
Pendapatan Regional per Kapita Kota Blitar Tahun 2004-2008 

Tahun 

ADHB ADHK 
Pendapatan  
per kapita 

(Rp.) 
Perubahan 

Pendapatan  
per kapita 

(Rp.) 
Perubahan 

2004 5,513,982  11,45      4,327,206 4,97 

2005 5.811.584 18.35 3.905.444 4.26 

2006 6.725.837 15.73 4.095.052 4.85 

2007 7.532.173 11.99 4.331.169 5.76 

2008 8.653.897 14.89 4.567.375 5.45 

 Sumber data: BPS Kota Blitar 

2.1.4.4 Sistem Perdagangan Barang dan Jasa 

1. Tersedianya infrastruktur kota beserta sarana dan prasarana 

penunjang kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Blitar, seperti: Pasar 

Legi, pengembangan kampung wisata di Kel. Tanggung dan 

pengambangan kawasan jasa di wilayah Kec. Sananwetan. Sarana 

transportasi yang memadai untuk mengakses tiga kutub pembangunan 
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tersebut memberikan peluang pengembangan kawasan baru sebagai 

kawasan perdagangan dan jasa serta pengembangan potensi ekonomi 

lokal. 

2. Kondisi sosio-ekonomi masyarakat Kota Blitar ditunjukkan oleh 

pembangunan ekonomi dan pendidikan. Dari sisi ekonomi, kondisi 

masyarakat cukup memadai, hal ini ditandai dengan standart  

kebutuhan hidup layak pertahun yang sebesar Rp. 7.800.308,35 untuk 

tahun 2008, sedangkan pendapatan perkapita pada tahun yang sama 

mencapai Rp. 8.653.897,- (berdasarkan harga berlaku), menunjukkan 

bahwa sebagian besar masyarakat Kota Blitar telah mampu mencukupi 

kebutuhan hidup mereka secara layak bahkan sangat dimungkinkan 

untuk mengkonsumsi barang-barang sekunder dan tersier lainnya. 

Berdasarkan kondisi sosio-ekonomi dapat disimpulkan bahwa pola 

konsumsi masyarakat Kota Blitar termasuk dalam masyarakat yang 

berkembang dan dimungkinkan mengalami pergeseran menuju 

masyarakat yang lebih maju. Tingkat pendidikan juga cukup baik 

dengan angka partisipasi murni untuk pendidikan tingkat menengah 

mencapai 104,65%. 

3. Kegiatan ekonomi masyarakat masih mengandalkan sektor usaha kecil 

dan menengah terutama industri rumah tangga yang didukung oleh 

perkembangan lembaga keuangan mikro dan koperasi. Jumlah 

koperasi yang mencapai 273 unit serta keberadaan koperasi di setiap 

kelurahan yang ada di Kota Blitar diharapkan mampu berperan besar 

untuk mengangkat dan memberdayakan keberadaan sektor usaha 

kecil dan menengah melalui peningkatan akses permodalan, 
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pemasaran ataupun manajemen usaha yang berpengaruh pada 

semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas industri kecil dan rumah 

tangga sehingga memperlancar mekanisme perdagangan dan jasa 

Kota Blitar. 

4. Sebagai Kota yang memiliki keterbatasan jumlah Sumber Daya Alam, 

Kota Blitar cukup berhasil dalam mengembangkan produk pertanian 

untuk bersaing  dikancah nasional. Dibuktikan dengan keberhasilan 

sebagai kota penghasil blimbing dan ikan koi terbesar di Jawa Timur. 

Hal tersebut akan meningkatkan pamor Kota Blitar dalam kancah 

perdagangan dalam bidang pertanian. 

2.1.5 Sarana dan Prasarana 

2.1.5.1 Jalan dan Jembatan 

Berdasarkan status jalan, Kota Blitar memiliki jalan nasional, jalan 

propinsi, jalan kota dan jalan desa/lokal. Panjang jalan nasional dan jalan 

propinsi di Kota Blitar selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami 

perkembangan yang cukup pesat khususnya dalam perkembangan 

perbaikan jalan. Untuk mengetahui perkembangannya dapat dilihat pada 

tabel 2. 8 berikut : 

Tabel 2. 8 
Kondisi Jalan Menurut Jenis, dan Kelas Jalan  

                      
No 

 
Keadaan 

Panjang Jalan  ( Km ) 
2004 2005 2006 2007 2008 

1. Jenis Permukaan      
 1. Diaspal 191,920 205,410 205,410 222,439 224,766
 2. Kerikil  - - - - -
 3. Tanah 66,808 66,808 66,808 38,578 38,851
 4. Lainnya - - - 11,221 11,221

Jumlah 147,88 272,238 272,238 272,238 274,838
2. Kondisi Jalan      
 1. Baik 122,755 137,765 160,715 176,799 196,669
 2. Sedang 100,475 100,955 78,005          64,255 50,984
 3. Rusak 35,498 33,518 33,518 31,184 27,184
 4. Rusak Berat - - - - -
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No 

 
Keadaan 

Panjang Jalan  ( Km ) 
2004 2005 2006 2007 2008 

Jumlah 147,88 272,238 272,238 272,238 274,838
3. Kelas Jalan     
 1. KelasI - - - - -
 2. KelasII - 13.510 13,510 13,510 13,510
 3. Kelas III 23,867 23.867 23,867 23,867 23,867
 4. Kelas III A 168,053 168,053 168,053 180,662 180,662
 5. Kelas III B - - - - -
 6. Kelas III C -  - 4,400 5,228
 7. Tak dirinci 66,808 66,808 66,808 49,799 51,571

Jumlah 147,88 272,238 272,238 272,238 274,838
Sumber: Dinas PU Daerah Kota Blitar 

Sedangkan infrastruktur jembatan di Kota Blitar Pada tahun 2008,  

banyak jembatan yang dibangun dan direhabilitasi guna menunjang distribusi 

dan proses produksi khususnya di sentra-sentra industri kecil, sehingga  

kelancaran jalan dan jembatan tersebut dapat menunjang peningkatan 

perekonomian masyarakat. 

2.1.5.2 Air Bersih  

Kebutuhan akan ketersediaan air minum yang merupakan 

kebutuhan pokok masyarakat didalam penyediaannya masih tergantung 

pada badan usaha milik daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

dimana dalam perkembangannya selalu mengalami peningkatan seiring 

dengan meningkatnya jumlah pelanggan di Kota Blitar. Untuk mengetahui 

perkembangan perkembangan dalam pelayanan air minum dapat dilihat 

pada table berikut ini :  
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Tabel 2. 9 
Perkembangan Pelayanan Air Oleh PDAM Kota Blitar 2004-2008 

No Uraian 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Sumur  (Unit) 16 16 17 19 20 
 a. Berfungsi (unit) 6 7 6 7 7 
 b. Standar (Unit) 3 - - 1 2 
 c. Rusak (Unit) 7 8 10 10 10 
 Sumber Mata Air 1 1 1 1 1 

2. Debet Air (ltr/det) 982 874 992 952 1.213 

3. Jam Operasional 
(jam) 

37.790 37.039 42.796,5 46.335 43.718 

4. Produksi air (m³) 1.629.418 1.608.594 1.879.127 2.078.812 1.748.929 
5. Air Terjual ( m³) 1.333.564 1.305.408 1.305.447 1.242.204 1.177.429 
6. Pelanggan (SR) 9.324 9.578 9.578 9.662 10.089 
7. Kebocoran Air (m³) 295.854 579.277 573.680 836.588 571.500 
8. Pendapatan  (Rp) 1.311.810.294,78 1.239.470.975,00 1.239.794.325,00 2.033.269.750,00 2.083.892.548,65 

Sumber : PDAM Kota Blitar 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2008 

produksi air PDAM Kota Blitar sebesar 1.748.929 m3, air terjual sebesar 

1.177.429 m3 sedangkan jumlah pelanggan 10.089 SR. Sedangkan 

pendapatan PDAM mengalami kenaikan sebesar 2,48% menjadi Rp. 

2.083.892.548,65,- pada tahun 2008 dibanding tahun 2004 sebesar Rp. 

1.311.810.294,78. Kenaikan pedapatan tertinggi pada tahun 2007 hingga 

mencapai Rp. 2.033.269.750,00.  

Sumber utama air bersih di Kota Blitar adalah berasal dari air 

permukaan yang kondisinya relatif tetap, karena mengikuti daur hidrologi. 

Saat ini cadangan sumberdaya air di Kota Blitar dapat dikatakan masih 

surplus, baik dari air permukaan, air tanah maupun air hujan. Cadangan 

sumberdaya air yang cukup banyak berasal dari air permukaan, yang paling 

banyak di Kel. Pakunden sebesar 325,796 juta/m3, Kel.Tanggung sebesar 

205,829 juta/m3, Kel. Ngadirejo sebesar 89,783 juta/m3, Kel. Sentul sebesar 

163,974 juta/m3 dan yang paling sedikit terdapat di Kel. Turi sebesar 1.89 

juta/m3. Selain itu juga terdapat sumber mata air yang jumlahnya 25 sumber 

air, dengan sumber terbesar Wayuh yang mempunyai luas 400 m2 dan 
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sumber Pakunden yang mempunyai luas 300 m2 yang kesemuannya terletak 

di Kel. Pakunden. 

2.1.6 Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban 

2.1.6.1 Pelaksanaan Pemilu 

Partisipasi masyarakat Kota Blitar dalam politik cukup tinggi dengan 

indikator angka partisipasi dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu. 

Angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 

sebanyak 78.524 pemilih atau 75,8% dari 103.594 pemilih Angka partisipasi 

masyarakat dalam pemilu DPR, DPD dan DPRD lebih rendah dibandingkan 

dengan angka partisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. 

Dalam pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota Blitar jumlah 

pemilih sebesar 71.719, angka ini lebih kecil dibandingkan dengan angka 

partisipasi pemilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden. 

Secara umum terkait dengan partai politik yang ada di Kota Blitar 

utamanya yang memperoleh kursi di DPRD Kota Blitar tidak banyak 

mencerminkan adanya perubahan komposisi. Hal ini dikarenakan partai-

partai besar seperti PDIP, Partai Demokrat, PKB, PPP, dan Golkar yang 

memperoleh suara dan kursi banyak. PDIP mendapatkan 6 kursi, Partai 

Demokrat 6 kursi, PKB 3 kursi, Golkar 3 kursi, dan PPP 3 kursi. Hal yang 

menarik adalah dengan hadirnya partai baru yakni Hanura yang 

mendapatkan 2 kursi, PKNU dan PKS masing-masing 1 kursi. Konstelasi 

politik masyarakat sebagian besar tetap berafiliasi pada 4 partai politik besar 

dan untuk konstelasi politik masa mendatang diperkirakan akan tidak jauh 

berbeda. 
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2.1.6.2 Produk Hukum Daerah 

Dalam rangka mengawal pelaksanaan otonomi daerah yang telah 

digulirkan oleh Pemerintah Pusat, maka sebagai tindak lanjut 

pelaksanaannya di daerah perlu adanya regulasi yang mengatur yang 

wilayah berlakunya ada di Tingkat Kota/Kabupaten. Untuk melaksanakan 

hal tersebut selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2008 telah 

dibuat Peraturan Daerah, sebagian besar peraturan tersebut merupakan 

aturan baru dan sebagian yang lain merupakan peraturan perubahan dari 

peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Untuk 

mengetahui perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2. 10 
Penetapan Keputusan Dan Intruksi WaliKota Blitar Tahun 2004-2008 

NO URAIAN 2004 2005 2006 2007 2008 
1. Perda 15 6 5 19 17 
1 Keputusan Walikota yang bersifat mengatur 79 52 34 31 62 
2 Keputusan Walikota bersifat menetapkan 910 658 712 589 739 
3 Instruksi Walikota - 3 - - - 

J U M L A H 1004 719 751 639 818 
Sumber : Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Blitar  

2.1.6.3 Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban 

Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Blitar 

dari tahun 2004–2008 memperlihatkan kecenderungan yang paling sering 

terjadi adalah kategori gangguan berupa perjudian, pencurian, penggelapan 

dan penganiayaan. Sedangkan pelanggaran yang sering dilakukan adalah 

pelanggaran lalu lintas sebanyak 5.242 kali pada tahun 2008, akan tetapi 

pelanggaran berlalu lintas setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini 

menunjukkan budaya tertib berlalu lintas masih belum tertanam secara 

mendalam pada pemakai kendaraan yang ada di jalan raya.  

Tindak pidana pencurian di Kota Blitar pada periode tahun 2004-

2008 mengalami penurunan, dari 75 kasus menjadi 50 kasus pada tahun 
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2008. Secara umum gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di 

Kota Blitar tahun 2004 sebesar 439 kasus dan tahun 2006 turun menjadi 319 

kasus, kemudian menurun secara drastis pada tahun 2008 menjadi 274 

kasus. Penurunan ini memberikan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan 

aktifitas masyarakat. Lebih lanjut untuk mengetahui gangguan ketentraman 

dan ketertiban masyarakat Kota Blitar selama kurun waktu 5 tahun terakhir. 

Tabel 2. 11 
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Blitar 

Jenis Tindak Pidana 
2004 2005 2006 2007 2008 

L S L S L S L S L S 
1. Pencurian Berat 79 41 61 19 49 20 41 26 31 20 
2. Pencurian Biasa 105 44 45 21 35 21 29 18 33 25 
3. Pencurian Ranmor 73 35 23 5 12 6 34 6 15 5 
4. Perkosaan 11 12 4 4 2 2 3 1 3 2 
5. Penipuan 67 29 59 19 79 21 50 16 16 6 
6. Penggelapan 20 9 10 4 10 7 36 15 25 15 
7. Penganiayaan 19 14 27 18 19 10 32 18 18 11 
8. Sajam 2 1 4 4 4 4 5 5 1 1 
9. Kebakaran       -       -      1      1       -       -       -        -        1        -  
10. Perjudian 124 124 79 79 61 61 67 67 61 61 
11. Pengrusakan 9 8 7 5 4 2 5 4        -           
12. Pemalsuan Uang       -       -       -       -       -       -       -        -         -        -  
13. Lain-lain 9 9 35 22 93 76 60 42 70 47 

Jumlah 439 285 294 182 319 210 362 218 274 193 
Sumber : Kasat Reskim Polresta Blitar 

Keterangan : L : laporan, S : Selesai. 

2.1.7 Penerapan Otonomi Daerah 

2.1.7.1 Reformasi Birokrasi 

Tuntutan untuk berkembang menjadi lebih baik sesuai tantangan 

jaman mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan reformasi 

birokrasi agar terwujud birokrasi yang memenuhi indikator Good 

Governance, antara lain akuntabel, transparan dan partisipatif. Oleh sebab 

itu, Pemerintah Kota Blitar melakukan langkah-langkah sebagai berikut :   
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1. Penataan perangkat daerah yang ramping struktur dan kaya fungsi; 

2. Desentralisasi kewenangan kepala daerah kepada Camat dan Lurah; 

3. Memberikan tambahan penghasilan sebagai tunjangan fungsional 

pelayanan masyarakat kepada perangkat Kecamatan/Kelurahan; 

4. Memberlakukan desentralisasi anggaran sampai ke unit kerja terkecil 

sebagai entitas akuntasi; 

5. Komunikasi politik khususnya antara DPRD dengan Pemerintah Kota 

Blitar menunjukkan arah yang positif dalam membangun ”networking” 

sebagai mitra kerja; 

6. Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilpres ”sangat kondusif”; 

7. Menerapkan model pelayanan perijinan satu pintu yang mengarah 

pada konsep pelayanan one stop servis; 

8. Membangun sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung 

pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang secara optimal; 

9. Memiliki konsep kebijakan pembangunan Kota; 

10. Terlembaganya pemberdayaan masyarakat yang salah satunya 

terwujud dalam Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) 

sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan 

2.1.7.2 Pelayanan Prima Pemerintahan 

Untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap 

layanan publik, pemerintah Kota Blitar melakukan berbagai upaya 

terobosan baik dari sisi SDM, lembaga, prosedur, manajemen maupun 

prasarananya, melalui :  

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan 

pemantapkan penerapan sistem pelayanan perijinan daerah yang 
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dilaksanakan Pemerintah Kota Blitar dengan pembentukan Kantor 

Pelayanan Terpadu (KPT); 

2. Terlaksananya Pengembangan Pelayanan Masyarakat dengan 

pendekatan sistem Citizen Charter (terhadap layanan kesehatan, 

pendidikan dan pemerintahan) 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan prima pemerintahan yang dititikberatkan 

kepada fungsi kecamatan dan kelurahan sebagai garda terdepan 

pelayanan masyarakat antara lain: 

 Kegiatan pembangunan sarana prasarana pendukung pelayanan 

dalam bentuk one room service dengan membangun/menyiapkan satu 

ruangan khusus pelayanan. Pelayanan yang didukung oleh program 

jaringan komputerisasi yang dapat diakses dari seluruh kecamatan 

dan kelurahan yang ada di Kota Blitar. 

 Pembinaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pelayanan yang 

baik kepada masyarakat 

 Peningkatan tertib administrasi Kependudukan Kecamatan dan 

Kelurahan 

 Partisipasi masyarakat dalam  pengembangan dan pelaksanaan E-

Government. 

4. Pengembangan informasi dan komunikasi publik dengan melakukan 

optimalisasi Pengolahan Data dan Informasi publik melalui penerapan  

 e-government pada SKPD melalui jaringan internet dan intranet; 

5. Terbangunnya sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang.  
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6. Adanya sinkronisasi, integrasi dan simplikasi konsep pelayanan prima 

yang dilaksanakan seluruh instansi Pemerintah Kota Blitar; 

7. Peningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan debirokratisasi dan 

deregulasi pelayanan masyarakat yang didukung adanya perubahan pola 

pikir dari aparat pemerintahan; 

8. Keberadaan unit pengaduan masyarakat (ULPIM) untuk mengelola 

keluhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. 

2.1.8 Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 

2.1.8.1 Kondisi Tata Ruang 

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang agar terjadi 

sinkronisasi dan harmonisasi antara fisik dan nonfisik perkotaan termasuk 

menjamin daya dukung lingkungan, sehingga Kota Blitar tetap menjadi 

daerah yang nyaman maka kebijakan yang diambil antara lain :  

1. Mewujudkan taman kota dan Kebon Rojo yang mampu membantu 

memperindah wajah kota dan memperbaiki kualitas udara. 

2. Mensosialisasikan dengan baik promosi "BLITAR KOTA PATRIA" yaitu 

Kota PETA yang Tertib, Rapi, Indah, dan Aman untuk meningkatkan 

kesadaran dan disiplin masyarakat dalam  membuang sampah pada 

tempatnya. 

3. Perbaikan  dan  peningkatan  kapasitas  bangunan  air  dalam rangka 

mengatasi banjir dan tanah longsor di daerah aliran sungai dengan 

plengsengan.  

4. Penataan ruang Kota Blitar dilaksanakan berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Blitar Tahun 1998-2008,. Dalam pelaksanaannya, banyak 

terjadi perubahan penggunaan ruang kota sehingga secara substantif 
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terdapat beberapa hal dalam ketentuan Peraturan Daerah tersebut 

tidak lagi sesuai dengan kenyataan di lapangan. Untuk itu Pemerintah 

Kota Blitar mengembangkan Konsep Implementasi Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar yang mengakomodir kondisi riil 

serta sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan Kota 

Blitar dengan tetap memperhatikan aturan baku tata ruang. 

5. Perbandingan prosentase penggunaan lahan di Kota Blitar antara 

lahan terbangun dan lahan tak terbangun adalah 46,19 : 53,81. Lahan 

terbangun didominasi oleh penggunaan lahan untuk kawasan 

permukiman sebesar 36,17 % dari keseluruhan luas Kota Blitar. 

Sedangkan untuk lahan tak terbangun didominasi oleh penggunaan 

lahan untuk kawasan pertanian sebesar 39% dari keseluruhan luas 

Kota Blitar. Pola pemanfaatan ruang di Kota Blitar diarahkan pada 

prinsip penyesuaian secara bertahap tanpa harus melakukan 

perubahan secara frontal terhadap dokumen perencanaan yang telah 

ada sampai dengan batas waktu evaluasi sebagaimana ditentukan oleh 

peraturan yang berlaku. Secara terperinci penggunaan lahan di Kota 

Blitar tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2. 12 
Penggunaan Tanah di Kota Blitar Tahun 2008 

No. Penggunaan Lahan 
Tahun 2008 

Luas Lahan 
(Ha) 

Prosentase (%) 
1 TPA 1.213 0.04 
2 Terminal 2.72 0.08 
3 Sungai 4.02 0.12 
4 Stasiun KA 4.85 0.15 
5 Sawah Irigasi 1270.62 39.00 
6 Ruang Terbuka Hijau 30.35 0.93 
7 Permukiman 1178.23 36.17 
8 Perkantoran 44.77 1.37 
9 Peribadatan 4.51 0.14 

10 Perdagangan dan Jasa 54.11 1.66 
11 Pendidikan 58.77 1.80 
12 Pariwisata 9.23 0.28 
13 Makam 22.35 0.69 
14 Kesehatan 126.15 3.87 
15 Kebun kering dengan berbagai jenis tanaman 405.41 12.44 
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16 Kawasan militer 20.07 0.62 
17 Industri dan pergudangan 20.46 0.63 

Jumlah 3257.833 100 
Sumber : RTRW Kota Blitar Tahun 2008 – 2028 

Sementara yang menjadi sasaran dari pengembangan dan 

pemanfaatan ruang di Kota Blitar diprioritaskan kepada 7 bidang 

pengembangan yaitu: 

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Sasaran pengembangan ini berkaitan dengan pertanian, taman, 

tempat rekreasi, olah raga, hutan kota dan perlindungan tempat tertentu 

serta kawasan terbangun dengan kepadatan sangat rendah. Salah satu 

lahan yang tersedia di Kota Blitar sebagai ruang terbuka hijau adalah 

Taman Rekreasi Kebon Rojo. Dengan lokasi strategis berada di belakang 

komplek Rumah Dinas WaliKota Blitar dan hanya berjarak tidak lebih dari 

500 m dari Ndalem Gebang (obyek wisata daerah, sebagai rumah 

keluarga Bung Karno), tempat ini menjadi pilihan rekreasi keluarga. 

Selain rindang dengan pepohonan, juga adanya satwa yang dilindungi 

seperti kijang, burung merak dan satwa lainnya semakin menambah 

pesona taman Kebon Rojo di  Kota Blitar. 

2. Pengembangan Permukiman 

Pengembangan permukiman terkait dengan pengelolaan lahan 

kota, yaitu permukiman padat penduduk terutama di perkotaan, 

sedangkan di daerah pinggiran terletak di sekitar jalan (Ribbon 

Development). Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 

pengembangan permukiman dalam skala besar (perumahan) diarahkan 

pada wilayah-wilayah kelurahan : Gedog dan Bendogerit Kecamatan 

Sananwetan, serta Pakunden dan Tlumpu Kecamatan Sukorejo. 
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Arahan perkembangan ini dimaksudkan untuk pemerataan 

dalam perkembangan kota, menciptakan pusat kegiatan baru sehingga 

tidak tersentral di pusat kota. Di samping itu, arah perkembangan lain 

ditujukan pada tersedianya lahan yang relatif mempertahankan adanya 

ruang terbuka hijau dengan memperkecil proses pengalihan fungsi sawah 

teknis menjadi permukiman. Sehingga dapat mempertahankan 

ketersediaan sumber bahan makanan dan lainnya  bagi masyarakat Kota 

Blitar.  

3. Pengembangan ekonomi daerah 

Diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana 

perdagangan (pengembangan pasar hewan terpadu dimoro, 

pengembangan pasar legi, pembangunan kawasan perdagangan grosir, 

kawasan perdagangan eceran dan pertokoan, pembangunan terminal 

kargo, pengembangan pasar ikan) dan pengembangan sentra produk 

unggulan. Pengembangan sarana dan prasarana ini lebih 

menitikberatkan pada proses penyediaan fasilitas pendukung 

berkembangnya perdagangan barang dan jasa unggulan Kota Blitar. 

4. Pengembangan kawasan wisata 

Kawasan wisata andalan Kota Blitar adalah Makam Bung Karno 

(MBK), oleh karena itu pembangunan pariwisata diarahkan untuk 

mendukung pengembangan kawasan wisata Makam Bung Karno antara 

lain: Pembangunan Perpustakaan dan Museum Bung Karno (dengan 

nama Persada Soekarno), Pembangunan kampung wisata, dan 

Pembangunan Fasilitas pendukung MBK. 
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5. Pengembangan Fasilitas Pelayanan 

Kebutuhan akan fasilitas umum semakin meningkat dengan 

bertambahnya jumlah penduduk di Kota Blitar.  Seiring dengan dinamika 

kehidupan masyarakatnya, maka ketersediaan fasilitas pelayanan 

masyarakat menjadi tuntutan kebutuhan yang tidak terhindarkan. Fasilitas 

yang saat ini dikembangkan sebagai salah satu kebutuhan masyarakat, 

khususnya di lingkungan perkotaan antara lain meliputi: Prasarana 

Transportasi, Fasilitas Pendidikan, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas 

Peribadatan, dan Fasilitas Perkantoran. 

6. Pengembangan Jaringan jalan 

Pengembangan jaringan jalan dilakukan dengan memperhatikan 

faktor-faktor penunjang dan kemungkinan pengembangan dimasa yang 

akan datang antara lain berupa: struktur jalan, kebutuhan jaringan jalan, 

kebutuhan fasilitas transportasi, dan rencana sarana angkutan umum. 

Sejalan dengan arah pengembangan jaringan jalan ini, proses 

awal dilakukan melalui pemeliharaan dan peningkatan kelas jalan, baik 

jalan kota/kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kampung yang 

berada di masing-masing kelurahan. Melalui proses ini, diharapkan arus 

transportasi barang dan jasa unggulan daerah dapat menggairahkan 

perdagangan di Kota Blitar. 

7. Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan 

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Blitar dalam 

pengelolaan lingkungan hidup dari tahun ketahun adalah kecenderungan 

menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya air dan udara akibat 

limbah dari kegiatan industri / home industri, permasalahan sampah kota 
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dan  semakin berkurangya ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai 

akibat pesatnya kegiatan pembangunan. 

Upaya Pemerintah Kota Blitar dalam mengelola dan menangani 

persoalan limbah selama kurun waktu tahun 2000-2004 terutama limbah 

cair dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 2. 13 
Program Pengelolaan Limbah Industri dan Rumah Tangga  

Kota Blitar Tahun 2004-2008 
NO KEGIATAN SASARAN (per tahun) 

2004 2005 2006 2007 2008 
1 Program Kali Bersih  6 sungai 6 sungai 6 sungai 6 sungai 6 sungai 
3 Uji sampel air sungai  1 sungai 

2 titik 
3 sungai 

8 titik 
 4 sungai 

12  titik 
 

3 Pengendalian 
pencemaran limbah tahu 
/IPAL  

1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 

4 Sanimas (IPAL  Komunal) 1 unit 3 unit 4 unit 5 unit 6 unit 
5 Pengelolaan Limbah RPH 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit 
Sumber : Kantor LH Kota Blitar 

Selain masalah limbah, persoalan lain yang mengancam 

ketersediaan sumberdaya air adalah pemotongan pohon/hutan kota, 

kegiatan pertanian yang mengabaikan lingkungan dan berubahnya fungsi 

daerah-daerah tangkapan air. Guna mendukung program ini,  pada tahun 

2004 telah dilaksanakan penanaman pohon penghijauan kota dengan 

nama ”Program Hutan Kota” telah ditanam sebanyak 100.000 pohon di 

sepanjang jalan di Kota Blitar. Masih berhubungan dengan program 

pelestarian lingkungan hidup, persoalan sampah menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan. Bagi sebuah kota, seperti Kota Blitar sampah 

merupakan persoalan yang tiada habisnya dan setiap tahun selalu 

bertambah baik secara kuantatif dan kualitas. Volume sampah yang 

dihasilkan penduduk Kota Blitar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut  
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Tabel 2. 14 
Beban Sampah Kota Blitar Tahun 2004-2008 

No Uraian Sat 2005 2006 2007 2008 
1. Jumlah Rumah Tangga KK 33.089 31.055 38.897 39.990 
2. TPA. Sampah Lokasi 1 1 1 1 
3. Ditimbun Ton/ thn 3902 3923,97 4019,2 4055,24 
4. Diangkut petugas Ton/thn 5491,5 5522,38 5656,39 5707,12 
5. Dibuang ke sungai Ton/thn 0,078 0,078 0,08 0,08 
6. Lainnya Ton/thn 1794,25 1804,35 1848,13 1864,71 

Jumlah sampah Ton/thn 69,26 69,65 71,24 71,98 

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Blitar 

Dari tabel di atas terlihat bahwa volume sampah yang 

dihasilkan oleh masyarakat Kota Blitar dari tahun ke tahun semakin 

meningkat yang tentunya membutuhkan lahan TPA sampah yang 

semakin luas pula. Sistem penanganan sampah di TPA selama ini 

dilakukan dengan menggunakan sistem control landfill yaitu 

pembuangan sampah dengan pengurugkan tanah. Untuk mengurangi 

bau sampah dan kemungkinan timbulnya penyakit/gangguan pada 

masyarakat, juga dilengkapi dengan mesin inceenerator, yang 

selanjutnya dilakukan pengolahan sampah secara tuntas dengan 

menggunakan teknologi tepat guna (TTG).  

Sedangkan untuk menampung sementara sampah tersebut, 

fasilitas yang tersedia ada 28 kontainer sampah, transfer depo 10 buah, 

gerobak sampah  95 buah, tong sampah  209 buah. Lebih lanjut, untuk 

mengetahui fasilitas pengelolaan sampah yang disiapkan oleh 

Pemerintah Kota Blitar dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan 

di Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 2. 15 
Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah  

Kota Blitar Tahun 2004-2008 

No Fasilitas Yang Tersedia 
Jumlah ( Per Tahun) 

2007 2008 
1. Tranfer Depo 5 5 
2. Kontainer Sampah 25 25 
3. Buldoser 1 1 
4. Truk Pengangkut Sampah 4 4 
5. Gerobak Sampah 4 4 
6. Tong Sampah 150 150 

Sumber : Dinas  Lingkungan Hidup Kota Blitar. 
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Bab 3. BAB III 

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

 

3.1. MODAL DASAR 

1. Kota Blitar memiliki modal dasar yang tidak ternilai harganya yaitu 

Makam Bung Karno dan Perpustakaan Nasional Bung Karno. 

Keberadaan Makam dan Museum Bung Karno tidak saja 

merepresentasikan sosok Bung Karno tetapi juga jiwa dan semangat 

nasionalisme Indonesia. Semangat dan gelora nasionalisme itulah 

yang telah berhasil menghidupkan Kota Blitar dari kondisi mati suri 

pada sekitar tahun 1990-an yang lalu, karena itu kedepan harus tetap 

dipertahankan dan dikobarkan. 

2. Semangat kegotongroyongan masyarakat yang masih terpelihara 

dengan relatif baik dalam praktik kehidupan di tingkat RT, RW dan 

Kelurahan merupakan modal dasar yang dapat dipergunakan untuk 

meningkatkan ketahanan masyarakat dari pengaruh eksternal di era 

global dewasa ini. 

3. Besarnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan layanan kemasyarakatan 

adalah merupakan modal sosial (social capitals) yang dapat dijadikan 

sebagai pondasi bagi sistem dan mekanisme pembangunan daerah 

menuju perwujudan pembangunan daerah yang partisipatif dan 

berkelanjutan. 

4. Besarnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan good 

governance dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif serta 
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berkelanjutan dapat dipergunakan sebagai modal dasar untuk 

menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

selama 20 tahun kedepan dapat tetap berada pada prinsip - prinsip 

akuntabilitas, transparansi dan partisipatif sebagaimana yang telah 

teruji manfaatnya selama sepuluh tahun terakhir ini.         

 

3.2.  PELUANG 

3.2.1. Geografis 

1. Kota Blitar terletak di tengah-tengah hinterland yang subur dan kaya 

akan sumberdaya sehingga memberikan peluang untuk dikembangkan 

sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa bagi wilayah 

sekitarnya. 

2. Wilayah Kota Blitar dibelah oleh Sungai Lahar yang memiliki 

kemiringan tanah yang baik, sehingga air hujan cepat meresap dan 

tidak mengakibatkan banjir. Kondisi tersebut merupakan peluang yang 

dapat dimanfaatkan bagi penataan ruang Kota Blitar kearah terwujudnya 

Kota Blitar sebagai kota yang hijau dan bersih (Green and Clean City). 

3.2.2. Demografis 

1. Pertumbuhan penduduk Kota Blitar dalam 5 tahun terakhir 

menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan pada usia 

produktif sehingga pada sekitar lima sampai sepuluh tahun kedepan 

diperkirakan akan ada ‘bonus demografi’ yaitu peningkatan jumlah usia 

produktif yang cukup besar. Hal demikian merupakan peluang yang 

dapat dimanfaatkan untuk mempercepat capaian sasaran 

pembangunan kedepan. 
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2. Perkembangan IPM Kota Blitar yang menunjukkan data peningkatan 

secara konstan setiap tahunnya memberikan peluang bagi perwujudan 

Kota Blitar sebagai pusat pengembangan Human Resources 

Development (HRD) bagi wilayah sekitarnya.  

3.2.3. Kondisi Sosial 

1. Latar belakang sosio kultural Kota Blitar memiliki keterkaitan yang 

sangat erat dengan sejarah perjuangan nasional sehingga apabila 

dikemas dan dikembangkan secara sistemik akan membuka peluang 

bagi perwujudan Kota Blitar sebagai dapur nasionalisme dan 

patriotisme  Indonesia. 

2. Secara ekonomis Kota Blitar berada pada jalur segitiga emas 

perekonomian Jawa Timur bagian Selatan yaitu antara Kediri, Blitar 

dan Tulungagung. Hal tersebut merupakan peluang yang sangat 

besar untuk terjadinya sinergisitas pertumbuhan perekonomian lintas 

wilayah (regional) dimana Kota Blitar dapat mengambil peran sebagai 

pusat pertumbuhannya. 

3. Kondisi kehidupan sosial, politik dan keamanan serta ketertiban 

masyarakat di Kota Blitar selama lima tahun terakhir menunjukkan 

tingkat kondusifitas yang sangat tinggi sehingga memberikan peluang 

dan sekaligus jaminan kelancaran pelaksanaan program–program 

pembangunan daerah.  

4. Kota Blitar memiliki Perpustakaan Nasional Bung Karno yang dapat 

dijadikan salah satu pusat sumber belajar yang cukup komprehensif. 

5. Kota Blitar memiliki Pusat Informasi Perdagangan dan Pariwisata 

yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kegiatan pertukaran 
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informasi perdagangan secara virtual serta transaksi perdagangan 

antardaerah baik yang berada pada jalur segitiga emas maupun yang 

berada di kawasan lain di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

 

3.3.  TANTANGAN 

3.3.1. Geografis  

1.  Posisi geografis Kota Blitar yang berada di tengah-tengah wilayah 

Kabupaten Blitar dalam perkembangan kedepan akan sangat 

terpengaruh oleh perkembangan Kabupaten Blitar, demikian juga 

sebaliknya. Hal tersebut merupakan tantangan yang tidak ringan bagi 

proses pelaksanaan pembangunan di masa mendatang karena sebelum 

menetapkan kebijakan pembangunan yang berskala kawasan baik Kota 

maupun Kabupaten Blitar harus selalu melakukan sinkronisasi dan 

koordinasi terlebih dahulu. 

2.     Kota Blitar yang minim sumberdaya alam dalam pelaksanaan 

pembangunan ke depan dituntut untuk mampu menciptakan 

sumberdaya buatan sebagai sumber daya alternatif. Dalam prakteknya 

upaya tersebut akan membutuhkan lahan yang cukup besar, sementara 

luas wilayah Kota Blitar relatif kecil ditambah lagi  proses alih fungsi 

lahan dari persawahan atau tegalan menjadi fungsi lainnya tidak  dapat 

dihindari. 

3.   Dengan adanya rencana pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yang 

diharapkan dapat memperkecil ketergantungan wilayah selatan Jawa 

Timur dengan Surabaya dan Sidoarjo sebagai pusat perdagangan 

regional, maka posisi Kota Blitar akan menjadi sangat berpengaruh 
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dalam perdagangan lintas wilayah. Kondisi tersebut membutuhkan 

penyiapan sarana dan prasarana serta kondisi yang sangat sistemik.  

4.    Rencana  pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Blitar ke 

Kanigoro dimana  akan banyak berdiri perkantoran dan layanan kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka Kota Blitar 

dituntut untuk mampu meresponnya dengan penyediaan ruang dan 

layanan untuk kegiatan mobilisasi. 

5.  Sementara untuk mengurangi kesenjangan perkembangan antara wilayah 

utara dan wilayah selatan Kabupaten Blitar, diperkirakan pemerintah 

Kabupaten Blitar akan banyak menciptakan kawasan strategis dan cepat 

tumbuh di wilayah utara. Jika hal ini terjadi maka perkembangan yang 

pesat di wilayah utara Kabupaten Blitar akan memberikan dampak yang 

kurang baik bagi Kota Blitar terutama dari sisi kualitas lingkungan, 

karena posisi geografis Kota Blitar yang rata-rata lebih rendah jika 

dibandingkan wilayah utara Kabupaten Blitar.   

3.3.2. Demografis 

Perkembangan jumlah penduduk selain dipengaruhi oleh angka 

kelahiran dan kematian, juga dipengaruhi oleh migrasi baik keluar maupun 

masuk. Untuk Kota Blitar dalam 5 tahun terakhir ini pengaruh migrasi 

terutama migrasi masuk sangat besar, hal ini disebabkan karena pesatnya 

kemajuan pembangunan di Kota Blitar sehingga menjadi daya tarik bagi 

warga dari daerah lain untuk melakukan aktifitas ekonomi di Kota Blitar yang 

selanjutnya menetap menjadi penduduk Kota Blitar. Kondisi ini diperkirakan 

masih akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.  
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  Proyeksi pertumbuhan penduduk sampai tahun 2025 mendatang dan 

tingkat persebarannya bisa dilihat dalam tabel berikut ini:  

Tabel 3. 1 
Prediksi Jumlah dan Persebaran Penduduk Kota Blitar 

Per Kelurahan Sampai dengan Tahun 2025 

No. Kelurahan 2008 2010 2015 2020 2025 

1 Kepanjenkidul 8.104 8.320 8.860 9.399 9.939 
2 Kepanjenlor 5.905 6.063 6.456 6.849 7.242 
3 Kauman 5.634 5.784 6.160 6.535 6.910 
4 Bendo 4.731 4.857 5.172 5.487 5.803 
5 Tanggung 4.222 4335 4.616 4.897 5.178 
6 Sentul 7.173 7.364 7.842 8.319 8.797 
7 Ngadirejo 3.025 3.105 3.307 3.508 3.710 
8 Rembang 2.669 2.740 2.918 3.095 3.273 
9 Klampok 3.840 3.943 4.198 4.454 4.710 

10 Plosokerep 4.441 4.559 4.855 5.150 5.446 
11 Karangtengah 7.970 8.182 8.713 9.243 9.774 
12 Sananwetan 11.297 11.598 12.351 13.103 13.855 
13 Bendogerit 10.903 11.193 11.920 12.646 13.372 
14 Gedog 9.576 9.831 10.469 11.107 11.744 
15 Tlumpu 3.277 3.365 3.583 3.801 4.019 
16 Karangsari 5.083 5.219 5.557 5.896 6.234 
17 Turi 3.416 3.507 3.734 3.962 4.189 
18 Blitar 3.907 4.011 4.271 4.531 4.791 
19 Sukorejo 11.940 12.258 13.053 13.848 14.643 
20 Pakunden 13.249 13.602 14.484 15.367 16.249 
21 Tanjungsari 7.603 7.806 8.312 8.818 9.325 

KOTA BLITAR 137.965 141.640 150.828 160.016 169.204 
 

Dari tabel diatas diperkirakan pada tahun 2025 jumlah penduduk Kota 

Blitar mencapai 169.204 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk usia 

produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif 

sebagaimana  trend nasional. Berdasarkan proyeksi, pada tahun 2020-2025 

prosentase jumlah penduduk Kota Blitar pada usia produktif sangat besar 

jika dibandingkan dengan  usia non produktif. 

Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang tidak ringan karena 

apabila tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan  yang cukup akan 

menjadi permasalahan yang sangat kompleks. 
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Tabel 3. 2 
Prediksi Jumlah Penduduk Kota Blitar 

Berdasarkan Komposisi Usia Tahun 2005 – 2025 
Tahun/ 
Jumlah 

Penduduk 

Tahun Proyeksi 
2005 

(eksisting) 2010 2015 2020 2025 

Anak 
(0 – 14 tahun) 
Usia Kerja 
(15 – 59) 
Usia Lanjut 
(60+ tahun) 

31.533 
 

83.469 
 

13.253 
 

37.843 
 

92.151 
 

14.646 
 

37.104 
 

98.129 
 

15.596 

39.364 
 

104.106 
 

16.546 

41.624 
 

110.084 
 

17.496 

Jumlah 128.255 141.640 150.828 160.016 169.204 
Sumber : Hasil Perhitungan 

Di sisi lain,  jika memperhatikan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Blitar yang 

relatif tinggi maka dalam beberapa tahun mendatang jumlah lansia diprediksi 

juga semakin banyak. Untuk itu upaya penyiapan pelayanan dasar bagi 

mereka juga harus mendapatkan penanganan khusus agar lansia dapat 

menjalani sisa hidupnya dalam kondisi sehat lahir dan batin. 

Dengan luas wilayah yang tetap sementara jumlah penduduk terus 

bertambah, kebutuhan ruang bagi masyarakat biasanya menjadi 

permasalahan tersendiri terutama dilihat dari daya dukung lingkungannya. 

Adapun kondisi Kota Blitar saat ini relatif masih bisa menampung 

perkembangan jumlah penduduk, bahkan sampai tahun 2025 mendatang 

kepadatan penduduk masih dalam kategori kepadatan rendah pada semua 

kelurahan di Kota Blitar. Untuk mengetahui kepadatan penduduk Kota Blitar 

sampai tahun 2025 dapat dilihat pada tabel proyeksi berikut ini :   
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Tabel 3. 3 
Prediksi Kepadatan Penduduk Terhadap Luas Wilayah Kota Blitar 

Per Kelurahan Sampai Tahun 2025 
No Kelurahan Luas  Jumlah Penduduk Pada Tahun Perencanaan Kepadatan  

Penduduk 
th 2025  (jiwa/ha) 

Kategori Kepadatan  
Penduduk th 2025     Wilayah (ha) 2005 2010 2015 2020 2025 

1  Kepanjenkidul  86,70 7777 8320 8860 9399 9939 113,4 Kepadatan Rendah 
2  Kepanjenlor  61,33 5478 6063 6456 6849 7242 113,3 Kepadatan Rendah 
3  Kauman  68,03 5339 5784 6160 6535 6910 101,7 Kepadatan Rendah 
4  Bendo  151,85 4495 4857 5172 5487 5803 40,9 Kepadatan Rendah 
5  Tanggung  223,00 4126 4335 4616 4897 5178 25,1 Kepadatan Rendah 
6  Sentul  268,30 6938 7364 7842 8319 8797 34,7 Kepadatan Rendah 
7  Ngadirejo  191,02 3038 3105 3307 3508 3710 21,1 Kepadatan Rendah 
8  Rembang  84,43 2573 2740 2918 3095 3273 41,9 Kepadatan Rendah 
9  Klampok  153,07 3673 3943 4198 4454 4710 32,7 Kepadatan Rendah 

10  Plosokerep  124,81 4255 4559 4855 5150 5446 46,5 Kepadatan Rendah 
11  Karangtengah  179,54 7669 8182 8713 9243 9774 57,2 Kepadatan Rendah 
12  Sananwetan  212,79 11500 11598 12351 13103 13855 71,8 Kepadatan Rendah 
13  Bendogerit  195,52 10361 11193 11920 12646 13372 71,8 Kepadatan Rendah 
14  Gedog  265,00 9503 9831 10469 11107 11744 50,5 Kepadatan Rendah 
15  Tlumpu  101,53 3196 3365 3583 3801 4019 43,6 Kepadatan Rendah 
16 Karangsari 88,24 4893 5219 5557 5896 6234 71,4 Kepadatan Rendah 
17 Turi 50,86 3298 3507 3734 3962 4189 85,4 Kepadatan Rendah 
18 Blitar 133,21 3757 4011 4271 4531 4791 39,1 Kepadatan Rendah 
19 Sukorejo 146,62 10725 12258 13053 13848 14643 111,9 Kepadatan Rendah 
20 Pakunden 226,20 

15661 
13602 14484 15367 16249 51,4 Kepadatan Rendah 

21 Tanjungsari 245,81 7806 8312 8818 9325 41,1 Kepadatan Rendah 
KOTA BLITAR  3.257,86 128255 141640 150828 160016 169204 53.6 Kepadatan Rendah 

Kepadatan Rendah : < 150 jiwa/ha. 
Kepadatan Sedang : 151 – 200 jiwa/ha. 
Kepadatan Tinggi : 201 – 400 jiwa/ha. 
(SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan) 
 

3.3.3. Sosial Budaya 

Kota Blitar secara kewilayahan kultural dikategorikan sebagai 

daerah mataraman paling timur, karena posisinya yang jauh dari pusat 

kebudayaan mataraman (Jogyakarta, Surakarta). Dalam perkembangannya,   

budaya masyarakat lebih berorientasi ke Kota Malang dan Surabaya, 

sehingga melahirkan masyarakat yang memiliki sosio kultural yang khas 

yaitu perpaduan antara pengaruh Jawa Timur yang dikenal pemberani dan 

budaya Jawa Tengah yang terkenal lembut dengan filisofinya yang kuat. Dari 

perpaduan keduanya itulah Kota Blitar melahirkan tokoh-tokoh nasional yang 



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) KOTA BLITAR 2005-2025  
 

 
54

dikenal memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme tinggi seperti Bung Karno, 

Suprijadi  dan lain-lain. Semangat nasionalisme dan patriotisme inilah yang 

selama ini melandasi dan mewarnai setiap gerak kehidupan masyarakat 

Kota Blitar baik dalam pembangunan maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam beberapa tahun mendatang semangat dan  nilai-nilai tersebut 

diperkirakan masih tetap bisa bertahan di tengah gempuran budaya dan 

gaya hidup asing yang masuk melalui berbagai media terutama teknologi 

informasi. Perkembangan budaya lokal di  Kota Blitar juga akan semakin 

pesat. Meski pengaruh asing sangat deras masuk ke Kota Blitar, namun 

diperkirakan masyarakat Kota Blitar masih mampu berpegang kuat pada 

budayanya, sehingga kalaupun ada pengaruh masuknya budaya asing lebih 

pada penciptaan bentuk-bentuk baru kesenian yang merupakan asimilasi 

dari budaya lokal dan pengaruh budaya asing.      

Namun demikian, jika tidak diantisipasi dengan baik antara lain 

melalui upaya indoktrinasi jiwa patriotisme, semangat nasionalisme dan 

budaya kegotongroyongan lewat berbagai kesempatan dan media seperti 

memasukkannya dalam kurikulum sekolah, maka dikhawatirkan nilai-nilai 

kearifan lokal tersebut akan bisa terkikis oleh gerusan budaya asing maupun 

kepentingan-kepentingan pragmatis sesaat. 

3.3.3.1. Pendidikan 

Kondisi pendidikan di Kota Blitar dalam 20 tahun mendatang 

diperkirakan akan mampu mengembalikan predikat yang pernah disandang 

Kota Blitar tempo dulu yaitu sebagai Kota Pendidikan, dimana akhir-akhir ini 

predikat tersebut secara perlahan namun pasti sudah mulai nampak kembali. 
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Hal ini dibuktikan dengan jumlah peserta didik terutama untuk tingkat 

SLTA/SMK lebih dari separuhnya adalah warga luar Kota Blitar. 

Kurikulum pendidikan dan proses belajar mengajar yang 

berbasiskan teknologi informasi  semakin mendominasi perkembangan 

pendidikan di Kota Blitar dengan semakin banyaknya Sekolah Bertaraf 

Internasional (SBI). Perkembangan ini di satu sisi sangat menggembirakan 

sebagai suatu kemajuan karena pendidikan sudah berwawasan global, 

namun di sisi lain jika tidak diambil langkah yang tepat akan menimbulkan 

jurang pemisah antara pendidikan bagi si kaya dan si miskin, karena 

keluarga miskin relatif akan kesulitan membiayai anaknya yang sekolah di 

SBI yang relatif lebih mahal.     

3.3.3.2. Kesehatan 

Kebutuhan fasilitas kesehatan di Kota Blitar sampai dengan Tahun 

2025 akan meningkat, hal ini disebabkan selain karena perkembangan 

masyarakat Kota Blitar sendiri juga karena kebutuhan pelayanan kesehatan 

dari masyarakat Kabupaten Blitar.  

Dengan semakin banyaknya arus keluar masuk manusia dan barang 

di Kota Blitar maka resiko penularan penyakit juga akan semakin meningkat. 

Selain itu akibat pemanasan global dan berubahnya lingkungan di Kota Blitar 

dan sekitarnya diperkirakan jumlah penderita penyakit ISPA akan meningkat 

tajam. Termasuk penyakit yang lebih disebabkan oleh gaya hidup 

masyarakat seperti HIV/AIDS  juga menjadi ancaman yang cukup serius. 

Dengan semakin tingginya Usia Harapan Hidup masyarakat, maka 

jumlah lansia di Kota Blitar ditengarai juga akan meningkat secara signifikan 
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sehingga kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan bagi mereka juga akan 

meningkat. 

3.3.3.3. Kesejahteraan Sosial 

Berdasarkan struktur usia penduduk Kota Blitar sesuai prediksi 

nasional pada kisaran tahun 2015 sampai 2025 diperkirakan akan terjadi 

suatu kondisi dimana penduduk pada usia produktif sangat besar 

prosentasenya jika dibandingkan penduduk usia non produktif. Hal ini akan 

menjadi permasalahan tersendiri jika pemerintah tidak bisa menyediakan 

lapangan kerja yang memadai karena angka pengangguran akan tinggi. 

Penduduk usia produktif ini selain harus menanggung hidupnya sendiri 

mereka juga harus menanggung beban akibat ketergantungan dari penduduk 

usia non produktif. Apabila mereka tidak bisa terserap pasar kerja 

seluruhnya, maka angka kemiskinan akan sulit ditekan termasuk resiko-

resiko lanjutannya berupa kerawanan sosial yang mungkin timbul.  

3.3.3.4. Pariwisata 

Perkembangan pariwisata Kota Blitar kedepan diperkirakan akan 

semakin dominan perannya dalam menggerakkan perekonomian Kota Blitar, 

hal ini selain dikarenakan jumlah dan lama kunjungan wisatawan yang 

meningkat juga karena peran Kota Blitar sebagai pusat distribusi barang bagi 

daerah sekitarnya yang menurun. 

Angka kunjungan wisatawan diperkirakan akan meningkat tajam 

seiring dengan semakin banyak dan variatifnya obyek wisata yang ada di 

Kota Blitar, termasuk dengan semakin longgarnya aturan keemigrasian 

sebagai konsekuensi dari pemberlakuan area perdagangan bebas yang 

memicu meningkatnya kunjungan wisatawan manca negara. Peningkatan itu 
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diperkirakan juga dipengaruhi oleh kerinduan masyarakat akan sosok 

nasionalis dan patriotis seperti Bung Karno dan Suprijadi akibat kejengahan 

masyarakat terhadap situasi perpolitikan nasional yang saat ini cenderung 

elitis. Hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke Kota Blitar untuk belajar tentang nasionalisme dengan 

mengunjugi makam Bung Karno, menelusuri jejak Suprijadi sebagai tokoh 

PETA dan obyek wisata sejarah lainnya yang ada di Kota Blitar. 

3.3.3.5. Keagamaan 

Kondisi kehidupan beragama di Kota Blitar dalam 20 tahun 

mendatang diperkirakan masih ditandai dengan semakin rukunnya 

kehidupan umat beragama dan meningkatnya jumlah tempat ibadah sesuai 

kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya kondisi sosial 

ekonomi masyarakat, maka jumlah umat Islam yang akan berangkat  haji 

akan semakin banyak, sementara kuota yang tersedia relatif tetap, maka 

implikasinya adalah semakin lamanya daftar tunggu haji di Kota Blitar. 

Meski kondisi kerukunan umat beragama relatif kondusif namun 

kedepan perlu diwaspadai kemungkinan munculnya aliran sesat/ekstrim 

yang dapat  mengganggu keharmonisan kehidupan beragama di Kota Blitar 

dan juga kemungkinan Kota Blitar digunakan sebagai daerah operasi 

terorisme.  

Dalam beberapa tahun kedepan kesadaran umat Islam tentang 

pentingnya produk halal akan semakin mewarnai pola konsumsi masyarakat 

yang harus disikapi dan diantisipasi oleh pengusaha makanan dan minuman 

di Kota Blitar. 
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3.3.4. Perekonomian Daerah 

Struktur perekonomian daerah Kota Blitar ke  depan masih ditandai 

dengan semakin kuatnya dominasi sektor tersier terutama kelompok 

perdagangan dan jasa jika dibandingkan sektor sekunder dan primer. 

Bahkan penurunan kontribusi sektor primer akan semakin tajam seiring 

terjadinya alih fungsi lahan, sampai tahun 2025 diperkirakan kontribusi sektor 

tersier sudah lebih dari 71 persen.  

Kontribusi sektor tersier ini bahkan bisa tumbuh lebih cepat lagi 

apabila isu yang berkaitan dengan masalah lingkungan semakin kuat seperti 

eco label, global warming yang kesemuannya akan mengurangi ketersediaan 

bahan baku industri terutama kerajinan bubut kayu yang selama ini menjadi 

salah satu produk andalan Kota Blitar, sehingga sektor sekunder ini juga 

akan mengalami penurunan produktifitas.  

Pemberlakuan area perdagangan bebas seperti CAFTA pada tahun 

2010, serta AFTA dan WTO beberapa tahun mendatang sedikit banyak juga 

akan mempengaruhi perekonomian Kota Blitar baik itu pengaruh positif 

maupun negatif. Karena basis ekonomi Kota Blitar ada pada sektor tersier 

maka dampaknya relatif positif karena justru akan semakin mendorong 

tumbuhnya sektor perdagangan barang dan jasa. Namun untuk sektor 

sekunder dan primer, area perdagangan bebas tersebut bisa berdampak 

negatif, karena barang produksi termasuk buah-buahan terutama dari Cina 

dan Thailand yang terkenal sangat kompetitif bisa menjadi ancaman bagi 

petani blimbing dan pelaku industri pengolahan di Kota Blitar.  

Pemberlakuan perdagangan bebas selain ditandai dengan derasnya 

arus keluar masuk barang antarnegara, antarwilayah dan antardaerah akan 
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diikuti juga dengan meningkatnya arus keluar masuk manusia antarnegara, 

karena regulasi yang lebih longgar. Hal ini  akan semakin memacu 

pertumbuhan sektor pariwisata dan jasa-jasa lainnya seperti perbankan, 

kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Sehingga kedepan diperkirakan meski 

ditengah-tengah derasnya arus globalisasi, ekonomi Kota Blitar akan terus 

mengalami pertumbuhan yang positif, seperti terlihat pada tabel proyeksi 

PDRB Kota Blitar dibawah ini: 

 Tabel 3. 4  
Prediksi PDRB Kota Blitar Sampai Dengan Tahun 2025 

Atas Dasar Harga Berlaku ( Dalam Ribu Rp.) 
No. Sektor/Tahun 2010 2015 2020 2025 
1 Pertanian 118,819,534 164,757,725 235,825,878 348,367,692 
2 Pertamb.&Penggalian 714,897 991,292 1,418,886 2,096,012 
 Primer 119,534,432 165,749,017 237,244,763 350,463,704 

3 Industri Pengolahan 181,106,171 251,125,717 359,448,655 530,986,250 
4 Listrik, gas dan air 39,200,657 54,356,475 77,803,109 114,932,636 
5 Bangunan 90,967,115 126,136,960 180,546,068 266,707,020 
  Sekunder 311,273,943 431,619,152 617,797,833 912,625,906 
6 Perdagangan,Hotel&Restoran 338,344,592 469,155,897 671,526,032 991,994,501 
7 Angkutan &Komunikasi 178,194,813 247,088,765 353,670,366 522,450,421 
8 Keuangan,Persewaan &Jasa Perusahaan 199,167,233 276,169,575 395,295,167 583,939,584 
9 Jasa-jasa 277,216,597 384,394,503 550,202,857 812,772,973 
 Tersier 992,923,234 1,376,808,740 1,970,694,421 2,911,157,479 

Jumlah PDRB  1,423,731,608 1,974,176,909 2,825,737,017 4,174,247,089 
Sumber : Hasil Perhitungan 

Dari proyeksi di atas, PDRB Kota Blitar pada tahun 2025 diperkirakan 

akan bisa mencapai  kisaran 4,2 trilyun rupiah.  Dengan memperhatikan 

proyeksi jumlah penduduk Kota Blitar maka diprediksi PDRB per kapita pada 

tahun 2025 sebesar Rp. 23.907.623,- Jika memperhatikan angka gini ratio 

saat ini yang ada pada kisaran 0,2 ditambah dengan peletakan basis 

ekonomi kerakyatan selama 10 tahun belakangan ini oleh pemerintah daerah, 

maka diperkirakan tingkat kemerataan pendapatan penduduk Kota Blitar 

akan cukup tinggi dengan angka gini ratio sebesar 0,1. Seperti terlihat pada 

tabel dibawah ini : 
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Tabel 3. 5 
Prediksi Pendapatan Perkapita Atas Dasar Berlaku 

Kota Blitar Sampai Dengan Tahun 2025 ( Dalam Ribu Rp. ) 
Tahun 2010 2015 2020 2025 

Proyeksi PDRB 1,423,731,608,000 1,974,176,909,000 2,825,737,017,000 4,174,247,089,000 
Proyeksi Jumlah Penduduk 141,640 150,828 160,016 169,204 
Proyeksi Pendapatan Perkapita 10,346,436 13,252,000 17,520,908 23,907,623 

Sumber : Hasil Perhitungan 

Sampai tahun 2008, investasi yang berskala besar belum ada di 

Kota Blitar namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan juga 

terwujudnya Rencana Jalur Lintas Selatan (JLS), tidak menutup kemungkinan 

akan muncul industri-industri besar yang sekaligus dapat meningkatkan minat 

investor besar untuk menanamkan modal di Kota Blitar. 

 

3.3.5. Sarana dan Prasarana 

Kebutuhan sarana dan prasarana sangat dipengaruhi oleh jumlah 

penduduk, komposisi penduduk serta peran suatu daerah bagi wilayah 

sekitarnya. Melihat posisi Kota Blitar yang berada di tengah-tengah wilayah 

Kabupaten Blitar serta peran Kota Blitar sebagai pusat pengembangan untuk 

SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) Blitar dalam RTRW Jawa Timur, 

maka kebutuhan sarana prasarana di Kota Blitar akan sangat besar karena 

tidak saja melayani masyarakat Kota Blitar tetapi juga masyarakat Kabupaten 

Blitar dan daerah lainnya yang melakukan aktifitas sosial ekonomi di Kota 

Blitar.   

Jika melihat komposisi usia penduduk, maka kebutuhan sarana 

pendidikan untuk tingkat SD sampai SLTA, jumlah sekolah saat ini masih 

mencukupi sampai dengan Tahun 2025, namun untuk sarana pendidikan 

bagi anak dengan kebutuhan khusus masih perlu ditingkatkan lagi sampai 

jenjang SLTA. Sementara untuk menampung lulusan SLTA yang jumlahnya 



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) KOTA BLITAR 2005-2025  
 

 
61

makin besar maka sarana pendidikan tinggi utamanya untuk jejang diploma 

dengan kejuruan tertentu yang sesuai dengan potensi Kota Blitar perlu 

mendapat perhatian lebih. 

Untuk sarana kesehatan, kedepan kebutuhannya diprediksi juga 

akan meningkat dan peningkatannya tidak akan berbanding lurus dengan 

peningkatan jumlah penduduk karena selain melayani masyarakat Kota Blitar 

sendiri, juga akan banyak melayani masyarakat Kabupaten Blitar dan daerah 

lain termasuk wisatawan yang berkunjung di Kota Blitar. Kebutuhan 

pelayanan kesehatan khusus bagi lansia seperti Posyandu Lansia juga akan 

bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah lansia.  

Kebutuhan sarana permukiman, perdagangan dan jasa, 

perkantoran, perbankan dengan segala fasilitasnya seperti air bersih, listrik, 

pengelolaan sampah dan limbah juga akan mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan. Sementara dengan luas wilayah yang tetap kebutuhan 

sarana ini kedepan akan menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri 

bagi Kota Blitar karena di satu sisi kita harus memenuhi kebutuhan fasilitas 

tersebut di sisi lain dituntut untuk menjaga kualitas lingkungan agar Kota 

Blitar tetap nyaman ditinggali.  

Untuk sarana perhubungan seperti jalan, jembatan, penerangan 

jalan, transportasi menuntut peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya, 

hal ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan sebuah kota, 

termasuk dalam mendukung perkembangan sektor pariwisata, perdagangan 

dan jasa yang saat ini dan kedepan menjadi penopang utama perekonomian 

Kota Blitar.  
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Selain itu kebutuhan sarana akomodasi, tempat rekreasi dan 

hiburan, serta ruang publik untuk aktifitas sosial masyarakat diperkirakan 

mengalami peningkatan yang cukup mencolok, hal ini tidak lepas dari posisi 

dan peran Kota Blitar yang strategis bagi daerah sekitarnya.  

 

3.3.6. Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban 

Secara umum kondisi politik, hukum, keamanan dan ketertiban di 

Kota Blitar diperkirakan akan tetap kondusif sampai dengan Tahun 2025. 

Pemahaman masyarakat terhadap  politik dan hukum akan semakin 

meningkat, sehingga ketika terjadi permasalahan di tengah-tengah 

masyarakat akan mengedepankan aspek hukum daripada melakukan 

pengerahan massa seperti demonstrasi. Jumlah demonstrasi di Kota Blitar 

diperkirakan akan menurun seiring dengan perpindahan pusat pemerintahan 

Kabupaten Blitar, sebab demonstrasi yang terjadi di wilayah Kota Blitar 

selama ini lebih banyak yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di 

Kabupaten Blitar. 

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat ke depan akan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan 

kerja bagi masyarakat karena sampai dengan Tahun 2025 mendatang 

komposisi jumlah penduduk akan didominasi oleh penduduk usia produktif, 

jika pemerintah kurang berhasil menyediakan lapangan kerja bagi mereka 

maka diperkirakan kondisi keamanan dan ketertiban akan terganggu dengan 

meningkatnya angka kriminalitas.  

Meningkatnya arus barang dan manusia yang masuk ke Kota Blitar 

karena penerapan area perdagangan bebas akan dibarengi juga oleh 
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dampak negatif lainnya seperti meningkatnya peredaran narkotika dan zat 

psikotropika (Napza) yang juga akan memicu peningkatan penyalahgunaan 

obat-obatan terlarang. 

Sementara dari segi kerawanan bencana, selain ancaman Gunung 

Kelud, perkembangan permukiman dan pusat perdagangan ditambah dengan 

naiknya suhu akibat pemanasan global akan meningkatkan resiko terjadinya 

bahaya kebakaran. Hal ini memerlukan upaya mitigasi bencana untuk 

mengurangi dampak terjadinya bencana akibat kelalaian manusia maupun 

bencana alam.  

3.3.7. Penerapan Otonomi Daerah  

Penerapan otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah untuk 

mengembangkan diri sesuai dengan aspirasi dan potensi yang ada di Kota 

Blitar. Agar dapat berkembang menjadi lebih baik sesuai tantangan jaman 

pemerintah daerah perlu melakukan reformasi birokrasi menuju birokrasi 

pemerintahan yang baik. Upaya reformasi birokrasi yang diikuti peningkatan 

kualitas aparatur, kualitas pelayanan dan penyempurnaan manajemen 

pemerintahan dan pembangunan kedepan diperkirakan tetap menjadi isu 

penting sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang 

bergerak kearah terbentuknya masyarakat madani dimana  peran 

pemerintah semakin berkurang dan akan lebih banyak pada fungsi              

regulasi saja. 

3.3.8. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup 

Daya dukung lingkungan Kota Blitar sampai tahun 2025 mendatang 

diperkirakan masih mampu mengimbangi perkembangan jumlah penduduk 

dengan segala kebutuhan fasilitasnya. Namun yang perlu dicermati adalah 
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terjadinya alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) terutama sawah dan 

tegalan menjadi lahan terbangun, dimana saat ini kurang lebih sekitar 10 ha 

sawah tiap tahunnya beralih fungsi menjadi perumahan/perkantoran. Alih 

fungsi ini diperkirakan akan semakin cepat terjadi seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas ekonomi masyarakat. Untuk itu 

pemanfaatan lahan di Kota Blitar harus dikendalikan agar tercipta 

keseimbangan lingkungan. 

Mengingat kontur tanah Kota Blitar yang miring ke selatan, maka 

untuk kebijakan pengembangan permukiman lebih diarahkan ke wilayah 

selatan, timur dan barat Kota Blitar. Sedangkan untuk wilayah utara tetap 

dipertahankan sebagai kawasan perlindungan daerah bawahan. 

Dengan bergesernya pusat pemerintahan Kabupaten Blitar di 

Kanigoro, maka akan semakin menarik perkembangan Kota Blitar kearah 

timur dan selatan, sehingga kesenjangan perkembangan kota dengan 

wilayah barat dan utara akan semakin kentara. 

Adanya pusat pertumbuhan baru di wilayah utara Kabupaten Blitar 

dengan rencana dibangunnya stadion standart nasional di Nglegok akan 

mempengaruhi kualitas lingkungan Kota Blitar karena secara geografis Kota 

Blitar berada di bawah dan selama ini wilayah utara menjadi kawasan lindung 

daerah bawahan (resapan air).   
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Bab 4. BAB IV 

VISI DAN MISI DAERAH 

 

4.1. VISI  PEMBANGUNAN 

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Blitar saat ini, permasalahan dan 

tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan 

memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, 

pemangku kepentingan, serta pemerintah kota maka Visi Pembangunan Kota Blitar 

Tahun 2005–2025 adalah: 

KOTA BLITAR SEBAGAI KOTA PARIWISATA, PUSAT PELAYANAN 

PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

Visi Pembangunan Kota Tahun 2005–2025 ini diharapkan akan 

mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Blitar dengan tetap mengacu 

pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 

1945 khususnya bagi masyarakat Kota Blitar. Visi Pembangunan Kota Blitar 

tersebut haruslah terukur sehingga dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam 

rangka mewujudkan "Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan 

Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan 

Hidup". 

Adapun yang dimaksud dengan "Kota Pariwisata", adalah Blitar  sebagai 

kota tujuan wisata, yang kegiatan pariwisatanya lebih diarahkan pada wisata 

sejarah perjuangan baik bersifat fisik maupun non fisik. Kegiatan kepariwisataan 

dilaksanakan melalui penciptaan terobosan baru serta menyempurnakan dan 

meningkatkan jaringan kerjasama wisata. 

Sedangkan yang dimaksud dengan "Pelayanan Perdagangan dan 

Jasa", ialah sektor perdagangan baik berupa barang maupun jasa serta 
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pelayanan publik harus dibangun lebih maju dan mandiri yang memberikan 

kontribusi lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.  

" Berwawasan Kebangsaan dan Lingkungan Hidup",  mengandung 

makna bahwa setiap upaya yang dilaksanakan untuk membangun dan memajukan 

Kota Blitar dilakukan secara terencana dengan memadukan nilai-nilai kebangsaan 

dan lingkungan hidup, sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara 

berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi saat ini dan 

yang akan datang. 

 

4.2. MISI PEMBANGUNAN 

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Blitar tersebut ditempuh melalui 4 

(empat)  misi pembangunan sebagai berikut: 

1. Menguatkan predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata Sejarah, 

dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal.  

2. Mewujudkan Kota Blitar yang memiliki daya saing dalam pelayanan 

perdagangan dan jasa, melalui peningkatan pembangunan ekonomi yang 

berbasis ekonomi kerakyatan, penyediaan infrastruktur yang memadai dan 

pengembangan SDM yang berkualitas sekaligus beriman kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

3.  Mewujudkan good governance di Kota Blitar, dengan  memantapkan   

kelembagaan demokrasi yang  lebih kokoh,  memperkuat peran masyarakat 

sipil,  meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, 

melakukan pembenahan   struktur   kelembagaan   dan   meningkatkan   

budaya   tertib   hukum. 

4. Mewujudkan Kota Blitar yang aman, tertib, dan nyaman, melalui 

penciptaan lingkungan yang kondusif. 
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4.3. STRATEGI  PEMBANGUNAN : 

Untuk mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Blitar Tahun 2005–2025, maka ditempuh melalui 4 (empat) strategi dasar 

yakni:  

1. Pengendalian pertumbuhan penduduk 

2. Penanggulangan kemiskinan 

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas 

Strategi pembangunan dimaksud didasari oleh kondisi Kota Blitar saat ini yang 

diharapkan mampu mengantisipasi tantangan dan permasalahan sekaligus potensi 

Kota Blitar dalam 20 tahun mendatang. 
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BAB V 

ARAH KEBIJAKAN 

 

5.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Pembangunan Jangka 

Panjang Kota Blitar diarahkan : 

1. Menguatkan predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata Sejarah  

Untuk menguatkan predikat kota Blitar sebagai Kota pariwisata sejarah, 

maka program pembangunan lima belas  tahun kedepan diarahkan 

kepada upaya:  

a. Mereaktualisasikan predikat Kota Blitar sebagai laboratorium 

kebangsaan dan pusat penumbuhkembangan kembali semangat 

nasionalisme Indonesia;  

b. Merevitalisasi pengelolaan pariwisata daerah melalui 

pengembangan obyek wisata daerah terutama yang bernuansakan 

sejarah dan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana 

kepariwisataan, peningkatan kerjasama pariwisata lintas wilayah 

dan penerapan sistem pengembangan wisata yang terpadu dan 

berlanjut. 

2. Mewujudkan Kota Blitar yang memiliki daya saing dalam 

pelayanan perdagangan barang dan jasa  

Untuk memperkuat daya saing tersebut, program pembangunan jangka 

panjang Kota Blitar diarahkan untuk: 

a. Memperkuat penerapan sistem perdagangan barang dan jasa yang 

berbasis ekonomi kerakyatan yang memiliki keunggulan komparatif 
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dan kompetitif; 

b. Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dan aksesibilitas 

para pelaku ekonomi lokal terhadap fasilitas perekonomian lokal, 

regional dan nasional bahkan global. 

c. Menyiapkan SDM yang berkualitas dan berkompetensi tinggi baik di 

kalangan internal pelaku ekonomi daerah maupun berbagai elemen 

kemasyarakatan termasuk lembaga–lembaga koperasi, ekonomi 

mikro, kecil, menengah dan besar.  

3. Mewujudkan good governance di Kota Blitar 

Untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah ke depan, maka program pembangunan ke 

depan diarahkan kepada upaya: 

a. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

akuntabel, transparan dan partisipatif menuju perwujudan 

pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN; 

b. Peningkatan kualitas reformasi internal birokrasi yang dalam 

penerapannya mencakup aspek struktur dan kultur birokrasi 

secara terukur dan terus-menerus; 

c. Peningkatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta 

dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembagian peran dan 

fungsi antar elemen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan daerah. 

4. Mewujudkan Kota Blitar yang aman, tertib, tentram dan nyaman 

melalui penciptaan lingkungan hidup dan kehidupan yang 

kondusif ,  dalam penerapannya diarahkan kepada upaya ; 
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a. Peningkatan jaminan keamanan, ketertiban dan ketentraman 

sehingga tercipta rasa nyaman bagi masyarakat dalam  

melaksanakan aktivitas kehidupannya sehari–hari dalam  proses 

pembangunan di segala bidang. 

b. Peningkatan kualitas penegakan perda dan peraturan hukum 

lainnya secara terpadu, konsisten dan selalu mengedepankan 

pendekatan persuasif dalam penerapannya di lapangan. 

c. Peningkatan profesionalisme aparat pemerintah daerah dan 

kualitas peran serta masyarakat dalam penerapan sistem 

keamanan swakarsa.  

d. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara serasi, 

selaras, seimbang dan lestari demi terjaminnya keberlanjutan 

pembangunan daerah. 

5.2   SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BLITAR  

Sebagai ukuran tercapainya Kota Blitar sebagai Kota Wisata 

Sejarah, dan Pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa, yang Berwawasan 

Kebangsaan dan Lingkungan Hidup maka pembangunan jangka panjang 

dalam 20 tahun mendatang difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran 

pokok sebagai berikut:  

a. Terpeliharanya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pembela Tanah Air 

yang Tertib, Rapi, Indah dan Aman sebagai salah satu tujuan wisata 

sejarah perjuangan Indonesia, dengan indikator: 

1. Berkembangnya obyek wisata potensial sebagai bagian dari 

paket wisata terutama obyek wisata yang behubungan dengan 

sejarah perjuangan bangsa dan obyek wisata pendukung lainnya. 
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2. Meningkatnya sarana dan prasarana layanan wisata. 

3. Berkembangnya budaya secara berkesinambungan yang berbasis 

pada nilai-nilai kebangsaan. 

4. Meningkatnya jumlah wisatawan dan lama kunjungan wisatawan 

domestik maupun mancanegara. 

b. Terwujudnya keunggulan dan daya saing daerah khususnya sektor 

perdagangan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Kota Blitar, dengan indikator: 

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan 

dengan tingkat pertumbuhan antara 7 sampai dengan 8 persen 

setiap tahunnya sehingga mampu menggenjot pendapatan 

perkapita pada tahun 2025 sekitar 23 juta rupiah per tahun (atas 

dasar harga berlaku) dan angka gini ratio sampai 0,1 yang 

menunjukkan kemerataan pendapatan masyarakat. 

2. Terbangunnya struktur perekonomian kota yang kokoh dan lebih 

mengedepankan sektor tersier terutama perdagangan barang dan 

jasa yang dalam pelaksanaannya didukung oleh sektor skunder 

dalam bentuk ketersediaan listrik, gas dan air minum. 

3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk kota sampai dengan 

dibawah 1 % setiap tahunnya . 

4. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup yang ditandai dengan  

meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sampai 

dengan 85 pada tahun 2025, tingkat pengangguran 4 % dan 

jumlah penduduk miskin kurang dari  3 %. 
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5. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat khususnya 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang ditandai 

dengan semakin banyaknya perempuan yang berperan aktif dalam 

kegiatan pemerintahan, politik, sosial dan ekonomi serta rendahnya 

angka tindak kekerasan kepada anak sampai dengan dibawah          

0,50 % dari seluruh kasus tindak pidana kekerasan setiap tahunnya. 

6. Rendahnya tingkat penyalahgunaan Narkotika dan zat Psikotropika 

(NAPZA) yang ditandai dengan menurunnya tingkat perkembangan 

kasus pelanggaran penggunaan NAPZA sampai dengan 1 % dari 

jumlah kasus pidana setiap tahunnya.  

7. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang ditandai dengan 

meningkatnya Angka Harapan Hidup sampai dengan 75,07 tahun 

pada akhir tahun 2025. 

8. Meningkatnya kualitas pendidikan pada tingkat dasar hingga 

menengah yang secara umum ditunjukkan dengan angka partisipasi 

sekolah 90%, angka buta aksara 0% dan angka putus sekolah 

dibawah 0,7% pada tahun 2025 serta tercapainya program wajib 

belajar 12 tahun 100% sehingga pendidikan minimal masyarakat 

Kota Blitar adalah setara SMU dan tidak ada anak                           

usia didik yang putus sekolah. 

9. Meningkatnya ketersediaan dan aksesbilitas sarana dan prasarana 

publik yang berkualitas. Sarana dan prasarana publik meliputi 

sarana pendidikan, sarana komunikasi, sarana kesehatan, 

ketersediaan pasokan listrik dan jaringan jalan.  
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c. Terwujudnya Good Governance di Kota Blitar, ditandai oleh: 

1. Terciptanya supremasi hukum, demokrasi dan penegakan HAM 

yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang 

mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif. 

2. Meningkatnya profesionalisme dan kualitas SDM aparatur 

pemerintah kota untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, 

bersih, bebas KKN, berwibawa, bertanggung jawab,  profesional 

dan mempunyai kompetensi tinggi sehingga mampu mendukung 

pembangunan Kota Blitar. 

3. Terwujudnya pelayanan umum berkualitas yang diwujudkan dengan 

lembaga pelayanan publik yang menerapkan Citizen Charter  dan 

yang mempunyai sertifikasi ISO. 

d.  Terwujudnya Kota Blitar yang aman, tertib, tentram dan nyaman yang 

ditandai oleh: 

1. Meningkatnya keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat 

yang ditandai dengan semakin  menurunnya tingkat kriminalitas dan 

konflik sosial di tengah masyarakat baik yang timbul akibat isu 

SARA maupun kesenjangan sosial ekonomi.  

2. Semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam setiap upaya 

peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta 

penanggulangan bencana alam dan bencana kebakaran. 

3. Terwujudnya lingkungan hidup dan kehidupan kota yang bersih, 

sehat dan berkelanjutan.  
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5.3. PERIODISASI 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Blitar 

Tahun 2005–2025 dibagi dalam empat tahapan pembangunan dengan tetap 

mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan 

rencana tata ruang wilayah Kota Blitar. Masing-masing  periode 

pembangunan jangka menengah dimaksud adalah : 

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 1 Tahun 2005-2010 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2 Tahun 2010-2015 

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 3 Tahun 2015-2020 

d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 4 Tahun 2020-2025. 

5.3.1 RPJM  Daerah Tahun 2005-2010 atau disebut juga dengan Periode  

Pertama 

Periode pertama merupakan bagian tidak terpisahkan dari  Renstra 

Kota Blitar 2000-2010 ( Perda Kota Blitar No. 3 tahun 2001 ). Berdasarkan 

capaian pembangunan tahap sebelumnya,  maka pembangunan diarahkan 

pada :  

 Meningkatan kualitas obyek wisata utamanya wisata sejarah, 

penambahan tempat apresiasi seni dan merintis kampung wisata; 

 Merintis penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas, merata dan 

didukung penuh oleh partisipasi masyarakat; 

 Desentralisasi kewenangan & anggaran sampai jajaran birokrasi 

pemerintah daerah paling bawah; 

 Mewujudkan pelayanan prima bidang kesehatan melalui citizen 

charter;  

 Mewujudkan peningkatan SDM pelaku perdagangan dan jasa yang 
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lebih profesional; 

 Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh, mandiri dan berdaya 

saing;  

 Menumbuhkan karakter birokrasi yang berwawasan good governance, 

berkeadilan, demokratis; 

 Menumbuhkan peran swasta dalam kegiatan pembangunan 

 Menumbuhkan rasa handarbeni Kota Blitar, melalui : Pendidikan 

dasar sudah memasukkan muatan lokal; Meningkatkan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa; Menggali & mengembangkan nilai-

nilai budaya lokal; Menanamkan jiwa nasionalisme & patriotisme. 

5.3.2 RPJM Daerah Tahun 2010-2015 atau disebut juga dengan Periode 

Kedua 

Dalam periode kedua ini penerapan RPJP Daerah 2010–2015 masih 

sangat terpengaruh dengan suasana kebatinan Renstra Kota Blitar tahun         

2001–2010. Dengan mekanisme seperti ini, diharapkan segala hasil 

pembangunan daerah yang telah dicapai selama berlakunya Renstrada 

2001–2010 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sedangkan segala hal 

yang masih belum sempurna dapat disempurnakan lebih baik lagi pada 

masa transisi tersebut, untuk itu pembangunan diarahkan pada: 

 Meningkatkan kualitas obyek wisata sejarah serta menambah obyek 

wisata lainnya termasuk akomodasi wisata untuk meningkatkan 

jumlah dan lama kunjungan wisatawan. 

 Mewujudkan layanan pendidikan berstandar nasional yang disertai 

pemantapan wawasan masyarakat di bidang pendidikan. 

 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 
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 Meningkatkan penerapan pelayanan prima dengan mendorong peran 

serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

 Mewujudkan peningkatan akses modal bagi pengembangan usaha 

mikro, kecil dan menengah. 

 Mewujudkan infrastruktur yang memiliki daya dukung terhadap 

pengembangan perdagangan barang dan jasa unggulan.  

 Mewujudkan peningkatan potensi produksi barang dan jasa unggulan 

yang berdaya saing tinggi. 

 Mewujudkan penerapan teknologi paska panen hasil-hasil produksi  

pertanian.  

 Mewujudkan regulasi yang berpihak pada sektor perdagangan dan 

jasa serta komitmen pengembangan usaha mikro, kecil dan 

menengah. 

 Mewujudkan lingkungan hidup sebagai sumberdaya pembangunan 

yang berkelanjutan. 

 Menumbuhkembangkan karakter dan nilai budaya lokal, melalui 

muatan lokal dalam kurikulum sekolah mulai tingkat dasar sampai 

SLTA; 

5.3.2 RPJM Daerah Tahun 2015–2020 atau disebut juga dengan Periode 

Ketiga 

Pada periode ini dilakukan penguatan terhadap: (1) identitas Kota Blitar 

sebagai kota yang kental dengan semangat nasionalisme dan patriotisme 

yang diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan yang tinggi; (2) sistem nilai yang 

melandasi pelaksanaan pembangunan daerah; (3) arah dan strategi 

pengembangan kota kedepan dalam periode ini pembangunan diarahkan 
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pada: 

 Meningkatkan kualitas obyek wisata utamanya wisata sejarah dan 

menambah obyek wisata lainnya, akomodasi wisata serta 

memperluas jaringan wisata untuk semakin meningkatkan jumlah dan 

lama kunjungan wisatawan; 

 Memantapkan penyediaan layanan pendidikan berkualitas yang 

disertai perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan; 

 Memantapkan layanan kesehatan;   

 Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi; 

 Mewujudkan peningkatan investasi yang mampu menjadi katalisator 

dalam percepatan pengembangan perdagangan barang dan jasa; 

 Terwujudnya pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana 

lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang 

kondusif; 

 Memantapkan karakter dan budaya lokal dalam kehidupan 

masyarakat, melalui muatan lokal dimasukkan ke semua jenjang 

pendidikan;  

 Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin pada munculnya 

budaya inovatif yang berorientasi pada iptek dengan tetap memelihara 

dan mengembangkan budaya lokal. 

5.3.3 RPJM Daerah Tahun 2020–2025 atau disebut juga dengan Periode 

Keempat 

Pada periode ini akan dilakukan langkah–langkah cerdas untuk 

menuntaskan pengukuhan identitas Kota Blitar sebagai dapur nasionalisme 

dan patriotisme Indonesia  yang dalam penjabarannya mewarnai praktik 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan sosial 

kemasyarakatan, maka RPJM Daerah tahap terakhir diarahkan untuk 

memantapkan hasil pembangunan yang dicapai pada tahap–tahap 

sebelumnya melalui : 

 Memantapkan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang 

berwawasan kebangsaan dan lingkungan hidup. 

 Memantapkan Kota Blitar yang eksis dalam aktivitas pelayanan 

perdagangan dan jasa regional dan nasional  serta transformasi dari 

pola pengembangan perdagangan berbasis keunggulan komparatif 

menjadi keunggulan kompetitif. 

 Memantapkan Kota Blitar sebagai kota pendidikan berkualitas yang 

didukung masyarakat berwawasan pendidikan. 

 Memantapkan Kota Blitar sebagai pusat layanan kesehatan. 

 Memantapkan penerapan good governance  

 Memantapkan penyelenggaraan pelayanan prima pemerintah dengan  

pemanfaatan teknologi telekomunikasi, informatika dan e-government 

 Memantapkan nilai-nilai sosio-religius dalam kerangka lingkungan 

yang kondusif, dinamis, demokratis dan berkelanjutan. 

 Memantapkan karakter dan budaya lokal sebagai identitas Kota Blitar 

yang beriman dan berakhlak mulia, berbudi luhur, toleransi tinggi, 

bergotong-royong yang berjiwa nasionalisme  dan patriotisme.  

 Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana 

tata ruang. 
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BAB VI 

KAIDAH PELAKSANAAN 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 

2005-2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan Kota Blitar, 

merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha 

didalam penyelenggaraan pembangunan jangka panjang daerah sampai 

Tahun 2025.  

RPJP Daerah Kota Blitar juga menjadi dasar dalam penyusunan 

produk perencanaan baik jangka menengah maupun jangka pendek 

sehingga diharapkan visi dan misi pembangunan jangka panjang yang 

telah ditetapkan dapat diwujudkan.  

Kaidah pelaksanaan RPJP Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha berkewajiban 

untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP 

Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya. 

2. Walikota Blitar dalam menjabarkan visi dan misinya dalam RPJM 

Daerah Kota Blitar harus memperhatikan RPJP Daerah Kota Blitar 

Tahun 2005-2025. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar, Pemerintah 

Kota Blitar, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban menjamin 

konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJP Daerah) Kota Blitar Tahun 2005-2025 dengan Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota 

Blitar, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kota Blitar, Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar dan Rencana Kerja 

(Renja) SKPD Kota Blitar. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Dengan memohon rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, 

sebagai produk perencanaan yang telah melalui proses dari penjaringan 

aspirasi masyarakat, pembahasan dalam Musrenbang sampai menjadi 

produk hukum, maka pencapaiannya juga tergantung pada konsistensi para 

pemangku kepentingan dalam penerapannya.  

Apabila dalam periode masa berlakunya RPJP Daerah Kota Blitar 

terjadi perubahan kondisi mendasar yang dapat mengakibatkan tidak 

tercapainya visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Blitar Tahun 2005-2025, maka dimungkinkan terjadinya perubahan 

perencanaan. 

 

 



2015 2020 2025
Relokasi SMP 5 dan SMP 6 1 paket 1 paket 1 paket

Pembangunan Museum 
PETA

1 paket 1 paket 1 paket

Pembangunan objek-objek 
wisata pendukung lainnya

3 unit 6 unit 6 unit

Tahun 2015 : Agrowisata 
belimbing Karangsari, Kawasan 
BBI Rembang, Kampungwisata 
Kel. Tanggung dan Kel. Sentul. 
Tahun 2020 : Makam Aryo Blitar, 
Relokasi Bonbin dan Istana 
Gebang.

Jumlah biro wisata 2 3 4 5
Jumlah restoran/rumah 
makan

48 58 67 77

Kapasitas kamar hotel 561 595 613 631

Jumlah regulasi yang 
mengatur aset wisata dan 
jasa wisata 

2 2 3 4

Kurikulum muatan lokal 
yang berbasis pada nilai-
nilai Pancasila (% jam )

5 5 10 10

Jumlah even budaya/atraksi 
seni budaya

75 108 129 155

Kelompok / insan budaya 25 26 27 29
Jumlah wisatawan (orang) 446,466 946,865 1.316.111 1.685.366

Lama inap tamu/wisatawan 
(hari)

1,87 2 2,5 3

Tingkat hunian hotel 15,45% 25% 28% 31%

Nilai PDRB atas dasar 
harga berlaku

Rp1.265.357.175.000,00 Rp1.974.176.909.000,00 Rp2.825.737.017.000,00 Rp4.174.247.089.000,00

Laju pertumbuhan ekonomi 
(%)

6,12 7,03 7,71 8,39 Rata-rata pertumbuhan 
penduduk dalam 5 tahun

Pendapatan perkapita Rp8.653.897,00 Rp13.252.000,00 Rp17.520.908,00 Rp23.907.623,00
Gini ratio 0,234 0,166 0,134 0,100

% Tersier PDRB 68,23 69,995 70,72 71,445
Jumlah industri kecil dan 
menengah (unit)

1.932 2.037 2.112 2.187

Jumlah koperasi (unit) 273 313 343 373

Jumlah usaha besar (unit) 0 0 1 1

Terkendalinya 
pertumbuhan penduduk 
kota sampai dengan 
dibawah 1 % setiap 

Penurunan angka 
pertumbuhan penduduk

1,33% 1,1% 0,9% 0,8% Rata-rata pertumbuhan 
penduduk dalam 5 tahun

IPM 74,97 80,2 82,46 85
Tingkat pengangguran 6,97% 4,84% 4,14% 4,00%
% Penduduk miskin 9,89 5% 4% 2,90%
Rasio pekerja perempuan 
dilembaga pemerintahan

50,07 50,1 50,12 50,15

Rasio tindak kekerasan 
kepada anak terhadap 
keseluruhan tindak pidana 
kekerasan

0,50% 0,50% 0,40% 0,30%

Rendahnya tingkat 
penyalahgunaan 
NAPZA 

Rasio jumlah kasus 
pelanggaran penggunaan 
NAPZA terhadap jumlah 
tindak pidana keseluruhan   

2,19% 2% 1% 0,90% jumlah dalam 5 tahun

Angka kematian bayi per 
1000 kelahiran hidup

5,6 3,81 2,94 2,05

Angka kematian ibu 
melahirkan per 10.000 

124,15 73,29 74,18 75,07

Angka kematian balita per 
1000 kelahiran hidup

6,2 4,66 3,89 3,12

Angka Harapan Hidup 71,52 73,29 74,18 75,07

MEWUJUDKAN 
KOTA BLITAR 
SEBAGAI KOTA 
PARIWISATA, 
PUSAT 
PELAYANAN 
PERDAGANGAN 
DAN JASA 
YANG 
BERWAWASAN 
KEBANGSAAND
AN 
LINGKUNGAN 
HIDUP

MEWUJUDKAN 
KOTA BLITAR 
YANG MEMILIKI 
DAYA SAING 
DALAM 
PERDAGANGAN 
BARANG DAN 
JASA

Terwujudnya 
peningkatan kualitas 
hidup

Meningkatnya kualitas 
pemberdayaan 
masyarakat khususnya   
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan anak 

Meningkatnya kualitas 
kesehatan masyarakat 

PROYEKSI PENDUDUK 
TAHUN 2010                                  
0-14 : 37.843 jiwa                          
15-64 : 92.151 jiwa                       
65+ : 14.646 jiwa                               
Jumlah : 141.640                               
PROYEKSI PENDUDUK 
TAHUN 2015                                  
0-14 : 37.105 jiwa                           
15-64 : 98.129jiwa                            
65+ : 15.596 jiwa                               
Jumlah : 150.828jiwa       
PROYEKSI PENDUDUK 
TAHUN 2020                                 
0-14 : 39.364 jiwa                             
15-64 : 104.106 jiwa                          
65+ : 16.546 jiwa                             
Jumlah : 160.016 jiwa            
PROYEKSI PENDUDUK 
TAHUN 2025                               
0-14 : 41.624 jiwa                              
15-64 : 110.084 jiwa                          
65+ : 17.496 jiwa                                   
Jumlah : 169.204

Tercapainya 
pertumbuhan ekonomi 
yang 
berkesinambungan 

JUMLAH PENDUDUK
MENURUT USIA (2008 )                       
0-14 : 31.533
15 -64 : 83.469                                                          
65 + : 13.253                                                
Jumlah : 133.306 jiwa     
JUMLAH PENDUDUK 
MENURUT JENIS KELAMIN 
(2008)                                           
Pria : 66.029 jiwa                        
Wanita : 67.277 jiwa            
Jumlah : 133.306 jiwa      
JUMLAH PENDUDUK 
MENURUT LAPANGAN 
USAHA (2008)                                     
Pertanian : 6.087 jiwa      
Pertambangan dan 
penggalian : 503 jiwa                               
Industri : 7.427 jiwa            
Listrik, gas dan air minum : 
224 jiwa                                  
Konstruksi : 2.352 jiwa        
Perdagangan : 24.792 jiwa    
Transportasi dan komunikasi 
: 3.185 jiwa                        
Keuangan : 840 jiwa              
Jasa : 183163 jiwa         
Jumlah : 64.023 jiwa                                 

MENGUATKAN 
PREDIKAT KOTA 
BLITAR SEBAGAI 
KOTA 
PARIWISATA 
SEJARAH

Berkembangnya 
budaya secara 
berkesinambungan 
yang berbasis pada 
nilai-nilai kebangsaan.

a. Mereaktualisasikan 
predikat Kota Blitar 
sebagai laboratorium 
kebangsaan dan pusat 
penumbuh kembangan 
kembali semangat 
nasionalisme Indonesia; 
b. Merevitalisasi 
pengelolaan pariwisata 
daerah melalui 
pengembangan obyek 
wisata daerah terutama 
yang bernuansakan 
sejarah dan pendidikan, 
peningkatan sarana dan 
prasarana kepariwisataan, 
peningkatan kerjasama 
pariwisata lintas wilayah 
dan penerapan sistem 
pengembangan wisata 
yang terpadu dan 
berlanjut.

a. Memperkuat penerapan 
sistem perdagangan 
barang dan jasa yang 
berbasis ekonomi 
kerakyatan yang memiliki 
keunggulan komparatif 
dan kompetitif ;
b. Menjamin ketersediaan 
sarana dan prasarana dan 
aksesibilitas para pelaku 
ekonomi lokal terhadap 
fasilitas perekonomian 
lokal, regional dan 
nasional bahkan global.
c. Menyiapkan SDM yang 
berkualitas dan 
berkompetensi tinggi baik 
dikalangan internal para 
pelaku ekonomi daerah 
maupun berbagai elemen 
kemasyarakatan termasuk 
lembaga – lembaga 
koperasi, ekonomi mikro, 
kecil dan menengah. 

Meningkatnya   jumlah   
wisatawan dan   lama   
kunjungan   wisatawan 
domestik maupun 
mancanegara.

Meningkatnya sarana 
dan prasarana layanan 
wisata

Terbangunnya struktur 
perekonomian kota 
yang kokoh 
berlandaskan 
keunggulan kompetitif 
dan komparatif.

MATRIX RPJP BERDASARKAN TARGET INDIKATOR SASARAN

Berkembangnya obyek 
wisata potensial 
sebagai bagian dari 
paket wisata terutama 
obyek wisata yang 
behubungan dengan 
sejarah perjuangan 
bangsa dan obyek 
wisata pendukung 
lainnya.

KONDISI DEMOGRAFIS 
DAN GEOGRAFIS Ket.VISI

Jumlah dalam 1 th

MISI ARAH PEMBANGUNAN INDIKATOR SASARAN EXISTING INDIKATOR (2008)
TARGET CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

SASARAN



2015 2020 2025
KONDISI DEMOGRAFIS 

DAN GEOGRAFIS Ket.VISI MISI ARAH PEMBANGUNAN INDIKATOR SASARAN EXISTING INDIKATOR (2008)
TARGET CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

SASARAN
Prosentase guru layak/guru 
sesuai

60,78% 88,75% 92,50% 97,75%

Angka kelulusan 91,03 % 94,5 % 95% 96,25 %

Angka putus sekolah 1,31 % 0,9 % 0,8 % 0,65%
Angka lama pendidikan 
masyarakat

9,4 th 10,5 th 11 th 12 th

Angka Partisipasi Sekolah 42,59 % 65% 80% 90%
Angka buta aksara 2% 0,5 % 0% 0%
Rasio luas jalan aspal 
dengan luas wilayah

2,39% 3% 4% 5%

Rasio jumlah angkutan 
dengan jumlah penduduk

0,1823% 0,5% 1% 2,5%

Rasio panjang jalan yang 
diterangi PJU dengan 
panjang jalan keseluruhan

29,37% 75% 90% 97%

Jumlah sarana komunikasi 
umum yang dapat diakses 
masyarakat

1.813 1.985 2.128 2.281

Rasio sarana pendidikan 
(TK, SD, SMP, SMA dan 
SMK yang sederajat) 
terhadap penduduk usia 

0,47 0,50 0,52 0,54

Rasio sarana pelayanan 
kesehatan dengan jumlah 
penduduk

0,17 0,18 0,19 0,2

Rasio daya terpasang listrik 
dengan kebutuhan listrik

116% 111% 109% 108%

Ketersediaan  tempat 
pemakaman umum (TPU) di 0 3 3 3 1 kecamatan 1 TPU bersama
% masyarakat yang 
menggunakan hak pilih 
dalam pemilu

70% 73% 76% 79%

Rasio pelanggaran perda 60,9 % 55% 50% 45%

Jumlah aparat berijasah 
diploma ke atas (orang)

1.954 2.602 3.251 4.069

Jumlah aparat yang telah 
mengikuti diklat teknis dan 
fungsional

378 504 804 1.104

Tingkat kedisiplinan 
aparatur pemerintah 
terhadap peraturan 

0,22% 0,21% 0,15% 0,10%

Lembaga pelayanan publik 
yang menerapkan Citizen 
Charter

50% 80% 100% 100%

Lembaga pemerintah 
mempunyai sertifikasi ISO

3 5 8 10

Terciptanya supremasi 
hukum, demokrasi dan 
penegakan HAM yang 
bersumber pada 
peraturan perundangan 

Meningkatnya kualitas 
pendidikan pada tingkat 
dasar hingga 
menengah 

Meningkatnya 
profesionalisme dan 
kualitas SDM aparatur 
pemerintah kota 

Terwujudnya pelayanan 
umum berkualitas 

MEWUJUDKAN 
GOOD 
GOVERNANCE 
DI KOTA BLITAR

Meningkatnya 
ketersediaan dan 
aksesbilitas sarana dan 
prasarana publik yang 
berkualitas

a. Peningkatan 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang 
lebih akuntabel, 
transparan dan partisipatif 
menuju perwujudan 
pemerintahan yang bersih, 
berwibawa dan bebas 
KKN.
b. Peningkatan kualitas 
reformasi internal birokrasi 
yang dalam penerapannya 
mencakup aspek struktur 
dan kultur birokrasi secara 
terukur dan terus menerus
c. Peningkatan kemitraan 
antara pemerintah, 
masyarakat dan swasta 
dalam rangka 
mewujudkan 
keseimbangan pembagian 
peran dan fungsi antar 
elemen dalam proses 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pembangunan daerah.



2015 2020 2025
KONDISI DEMOGRAFIS 

DAN GEOGRAFIS Ket.VISI MISI ARAH PEMBANGUNAN INDIKATOR SASARAN EXISTING INDIKATOR (2008)
TARGET CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

SASARAN
Rasio tindak pidana yang 
dilaporkan dan yang 
diselesaikan

70,43% 80% 85% 90%

Jumlah konflik SARA yang 
terjadi dalam 1 tahun

0 0 0 0

Jumlah pelanggaran lalu 
lintas jalan raya

5.242 4.000 3.000 2.500

Ketersediaan fasilitas 
beribadah untuk umat 
muslim ( masjid )

99 106 111 116

Ketersediaan faslitas 
beribadah untuk agama 
nasrani (gereja)

28 31 33 35

Ketersediaan fasilitas 
beribadah untuk agama 
budha (vihara)

2 2 2 2

Ketersediaan fasilitas 
beribadah untuk agama 
hindu (pura)

0 1 1 1

Ketersediaan fasilitas 
beribadah untuk agama 
konghuchu (klenteng)

1 1 1 1

Ketersediaan sanggar untuk 
penganut aliran 
kepercayaan

1 1 1 1

Prosentase poskamling aktif 60% 65% 70% 75%
Jumlah potensi Linmas yang 
mempunyai ketrampilan 

650 750 850 950

Jumlah anggota TAGANA 
(Taruna Siaga Bencana)

22 60 85 100

Pemahaman dan 
ketrampilan masyarakat 
dalam penanggulangan 
bencana alam

70% 80% 85% 90%

Pemahaman dan 
ketrampilan masyarakat 
dalam penanggulangan 
bencana kebakaran

70% 80% 85% 90%

Rasio permukiman dengan 
sarana sanitasi yang sehat

60% 80% 100% 100%

% Ruang Terbuka Hijau 
Publik 

13,22% 17% 20% 23% RTH dalam bentuk Taman kota, 
Alon-alon, Lapangan Olahraga, 
dan stadion 

% Ruang Terbuka Hijau 
Privat 

10,21% 10% 10% 10%

Jumlah sekolah yang 
menerapkan kurikulum 
berbasis lingkungan hidup 
(lingkungan hidup masuk 
dalam muatan lokal )

1 20 35 50

MEWUJUDKAN 
KOTA BLITAR 
YANG AMAN, 
TERTIB DAN 
NYAMAN 

a. Peningkatan jaminan 
keamanan, ketertiban dan 
ketentraman sehingga 
tercipta rasa nyaman bagi 
masyarakat untuk 
melaksanakan aktifitas 
kehdupannya sehari – hari 
dalam  proses 
pembangunan di segala 
bidang.
b. Peningkatan kualitas 
penegakan perda dan 
peraturan hukum lainnya 
secara terpadu, konsisten 
dan selalu 
mengedepankan 
pendekatan persuasif 
dalam penerapannya 
dilapangan.
c. Peningkatan 
profesionalisme aparat 
pemerintah daerah dan 
kualitas peran serta 
masyarakat dalam 
penerapan sistem 
keamanan swakarsa. 
d. Peningkatan kualitas 
pengelolaan lingkungan 
hidup secara serasi, 
selaras, seimbang dan 
lestari demi terjaminnya 
keberlanjutan 
pembangunan daerah.

Terwujudnya 
lingkungan hidup dan 
kehidupan kota yang 
bersih, sehat dan 
berkelanjutan. 

Meningkatnya 
keamanan, ketertiban 
dan ketentraman 
masyarakat yang 
ditandai dengan 
semakin  menurunnya 
tingkat kriminalitas dan 
konflik sosial 

Semakin tingginya 
partisipasi masyarakat 
dalam setiap upaya 
peningkatan 
keamanan, ketertiban 
dan ketentraman serta 
penanggulangan 
bencana alam.


