
GAMBARAN UMUM  

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR 

Sekilas 

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara 

geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25’ – 112 20’ BT dan 7 57-8 9’51 LS 

berada di Barat daya  Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak 

kurang lebih 160 Km. Adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara             : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang 

Sebelah Timur             : Kabupaten Malang 

Sebelah Selatan          : Samudra Indonesia 

Sebelah Barat             : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri 

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna tanah terinci 

sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan 

lain-lain, Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian 

yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua 

wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah 

dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan 

beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala 

potensi yang dimiliki. Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar 

bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – 

hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah 

Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang 



mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari 

itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif 

didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi 

“point of essential” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk 

melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar. 

Keadaan Demografi Kabupaten Blitar 

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan 

pembangunan, namun sebaliknya menjadi permaslahan apabila kualitas 

sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan 

kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai 

tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. 

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2008 mencapai 1.268.194 

jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 637.419 jiwa dan laki – laki 630.7754 jiwa. 

Adapun tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan 

kepadatan penduduk rata-rata 729 km2. 

Adapun sebaran penduduk di Kabupaten Blitar  per Mei 2020 untuk masing – 

masing kecamatan adalah sebagai berikut : 

No KECAMATAN LAKI-LAKI PEREEMPUAN JUMLAH 

1. Bakung 14.311 14.257 28.568 

2. Wonotitro 20.249 19.322 39.571 

3. Panggungrejo 22.637 21.515 44.152 

4. Wates 16.156 15.842 31.998 



5. Binangun 24.581 23.980 48.561 

6. Sutojayan 26.826 26.734 53.560 

7. Kademangan 36.732 36.088 72.820 

8. Kanigoro 41.492 40.845 82.337 

9. Talun 33.828 33.489 67.317 

10. Selopuro 23.268 22.822 46.090 

11. Kesamben 27.989 27.897 55.886 

12. Selorejo 20.713 20.499 41.212 

13. Doko 21.729 21.231 42.960 

14. Wlingi 28.368 27.761 56.129 

15. Gandusari 38.466 37.515 75.981 

16. Garum 35.423 34.708 70.131 

17. Nglegok 39.256 38.116 77.372 

18. Sanankulon 29.528 28.762 58.290 

19. Ponggok 56.579 54.946 111.525 

20. Srengat 34.964 34.848 69.812 

21. Wonodadi 26.244 25.252 51.496 

22. Udanawu 22.282 21.829 44.111 

  JUMLAH 641.621 628.258 1.269.879 

  

Jumlah Penduduk Per Kecamatan 

Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar  pada Mei 2020 adalah 

Kecamatan Ponggok yaitu sebanyak 104.083 jiwa, sedangkan kecamatan yang 



memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Bakung dengan jumlah 

penduduk 30.475 jiwa. Namun begitu apabila jumlah penduduk  dibandingkan luas 

wilayah masing – masing kecamatan, maka kecamatan Kanigoro memiliki 

kepadatan penduduk paling tinggi karena diduga berdekatan dengan wilayah Kota 

Blitar. Hal tersebut didukung data bahwa kecamatan kecamatan yang berbatasan 

dengan wilayah Kota Blitar seperti Kanigoro, Garum, Kademangan, dan Nglegok. 

Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah 

Kecamatan Wates. 

Administrasi Pemerintahan 

Secara administrasi Pemerintah Kabupaten Blitar terbagi menjadi 22 kecamatan, 

220 desa, 28 kelurahan, 759 dusun/Rukun Warga(RW) dan sebanyak 6.978 Rukun 

Tetangga (RT). 

Adapun kelembagaan/organisasi Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.3 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Badan-badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Blitar, adalah sebagai berikut : SKPD Badan meliputi : 8 SKPD,Dinas terdiri dari : 15 

SKPD,Sekretariat DPRD = 1 SKPD Kantor terdiri dari : 6 SKPD, Bagian terdiri dari 9 

SKPD dan SKPD kecamatan terdiri dari 22 kecamatan serta 28 SKPD  kelurahan. 

Pada akhir tahun 2008 yaitu tanggal 30 Desember 2008 Pemerintah kabupaten 

Blitar menerbitkan Peraturan Daerah No.18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, No.19 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar, 

No.20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, BAPPEDA dan 

Lembaga Teknis Dinas, No.21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 



Kecamatan dan Kelurahan, No.22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Satpol PP. Pemerintah Daerah tersebut sebagai implementasi dai Peraturan 

Pemerintah No.41 Tahun 2007 dimana struktur kelembagaan pemerintah Kabupaten 

Blitar terdiri dari : Badan = 7 SKPD, Dinas = 16 SKPD, Kantor = 4 SKPD, Bagian = 9 

SKPD, Inspektorat = 1 SKPD, Sekretariat DPRD = 1 SKPD. 

Adapun jumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar hasil pemilihan umum legislatif 

tahun 2019 terdiri dari 45 orang dengan rincian : PDI Perjuangan = 19 orang, Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) = 6 orang, Partai Golkar = 3 orang, Partai Demokrat = 2 

orang, Partai Persatuan Pembangunan = 1 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) = 

6 orang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) = 1 orang.,Nasdem = 2 orang,  

Gerindra = 6 orang 

Letak Geografis 

Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah stu kawasan yan strategis dan mempunyai 

perkembangan yang cukup dinamis. Kabupaten Blitar berbatasan dengan tiga 

kabupaten lain, yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah 

Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri 

sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten 

Malang. Sementara itu untuk sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia yang 

terkenal dengan kekayaan lautnya.Apabila diukur dari atas permukaan laut, maka 

Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian ± 167 meter dan luas 1.588,79 km². Di 

Kabupaten Blitar terdapat Sungai Brantas yang membelah daerah ini menjadi dua 

yaitu kawasan Blitar Selatan yang mempunyai luas689,85 km² dan kawasan Blitar 

Utara, Blitar Selatan termasuk daerah yang kurang subur. Hal ini disebabkan daerah 

tersebut merupakan daerah pegunungan yang berbatu, dimana batuan tersebut 



cenderung berkapur sehingga mengakubatkan tanah tandus dan susah untuk 

ditanami. Sebaliknya kawasan Blitar Utara termasuk daerah surplus karena 

tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik. Salah 

satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar 

Utara adalah adanya Gunung Kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran sungai 

yang cukup memadai. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai 

sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan 

gunung berapi. 

Blitar terletak dikaki lereng gunung Kelud di Jawa Timur. Daerah Blitar selalu dilanda 

lahar gunung Kelud yang meledak secara berkala sejak zaman kuno sampai 

sekarang. Lahar mengalir kebawah melalui lembah-lembah sungai dan membeku 

menutup permukaan bumi.  Abu yang memancardari bawah gunung berapi akhirnya 

jatuh juga di permukaan bumi dan bercampur dengan tanah. Lapisan-lapisan tanah 

vulkanik daerah Blitar pada hakekatnya merupakan suatu kronologi tentang ledakan-

ledakan gunung Kelud yang kontinu dari zaman dahulu kala. Geologis tanah daerah 

Blitar berupa tanah vulkanik yang mengandung abu ledakan gunung berapi, pasir 

dan napal (batu kapur bercampuran tanah liat). Warnanya kelabu kekuning-

kuningan. Sifatnya masam, gembur dan peka terhadap erosi. Tanah semacam itu 

disebut tanah regosol yang dapat digunakan tuntuk penanaman padi, tebu 

tembakau dan sayur- sayuran. Disamping sawah yang sekarang mendominasi 

pemandangan alam daerah sekitar Kota Blitar ditanam pula tembakau di daerah ini. 

Tembakau ini ditanam sejak zaman Belanda berhasil menaruh daerah ini dibawah 

jurisdiksinya dalam Abad XVII. Bahkan pernahmaju-mundur Blitar ditentukan oleh 

berhasil tidaknya produksi tembakau di daerah ini. Sungai Brantas mengalir 

memotong daerah Blitar dari Timur ke Barat. Disebelah Selatan sungai Brantas 



(daerah Blitar Selatan) kita menjumpai tanah yang lain lagi jenisnya. Tanah ini 

tergolong dalam apa yang disebut grumusol. Tanah grumusol merupakan batu-

batuan endapan yang berkapur di daerah bukit maupun gunung. sifatnya basah. 

Kondisi Iklim dan Tofografi 

Lokasi Kabupaten Blitar berada di sebelah Selatan Khatulistiwa. Tepatnya terletak 

antara 111°40¹-112°10¹ Bujur Timur dan 7°58¹-8°9¹51¹¹ Lintang Selatan. Hal ini 

secara langsung mempengaruhi perubahan iklim. Iklim Kabupaten Blitar termasuk 

tipe C.3 dimana rata-rata curah hujan tahunan 1.478,8 mm dengan curah hujan 

tertinggi 2.618,2 mm per tahun dan terendah 1.024,7 per tahun. Sedangkan suhu 

tertinggi 30 Celcius dan suhu terendah 18 celcius Perubahan iklimnya seperti di 

daerah-daerah lain mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musim penghujan 

dan musim kemarau. Satu kenyataan yang dapat kita lihat sampai saat ini, bahwa 

betapapun Kabupaten Bli tar sebagai daerah yang kecil dengan segala potensi 

alam, gografis dan iklim serta kualitas sumber daya manusia yang sedang, ternyata 

telah mampu tampil ke depan dalam keberhasilan pembangunan. Kemajuan demi 

kemajuan dan kemenangan demi kemenangan yang telah dicapai daerah ini adalah 

karena besarnya partisipasi, kesadaran dan pengabdian seluruh lapisan 

masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari letak Tofografi tinggi tempat tertinggi adalah 

800 meter (dpa) dan tinggi tempat terendah adalah 40 meter (dpa) 

 


