
BAB II 
GAMBARAN  UMUM 

 
2.1. Visi dan Misi Kota Denpasar 
 
VISI 

   
Terciptanya Kota Denpasar Berwawasan Budaya Dengan Keharmonisan Dalam Keseimbangan 

Secara Berkelanjutan  

 

MISI 
   1.   Menumbuh kembangkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berdasarkan Kebudayaan Bali.

   2. Pemberdayaan Masyarakat dilandasi dengan Kebudayaan Bali dan Kearifan Lokal. 

   3. Mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) Melalui Penegakan Supremasi 

Hukum (law enforcement) 

   4. Membangun Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Wallfare 

society) 

   5. Mempercepat Pertumbuhan dan memperkuat Ketahanan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi 

Kerakyatan (economic stability) 

 

2.2. Kondisi Geografis, Demografis, Geologi, Tata Ruang, Kependudukan, dan Kesehatan 
Masyarakat 

Luas Wilayah 

Luas seluruh Kota Denpasar 127,78 km2 atau 12.778 Ha , yang merupakan tambahan dari 

reklamasi pantai serangan seluas 380 Ha. Dari luas tersebut diatas tata guna tanahnya meliputi 

Tanah sawah 2.717 Ha dan, tanah kering 10.051 Ha. Tanah kering kering terdiri dari tanah 

pekarangan 7.831 Ha, tanah tegalan 396 Ha, tanah tambak/kolam 10Ha, tanah sementara tidak 

diusahakan 81Ha,tanah hutan 613 Ha. Tanah perkebunan 35 Ha dan tanah lainnya:1.162Ha.  

Tabel 2.1 Luas Lahan di Kota Denpasar Dirinci per Kecamatan (hektar)  

 No Kecamatan Tanah Sawah Tanah Kering Jumlah 
1. Denpasar Barat 285 2.122 2.407 
2. Denpasar Timur 726 1.504 2.230 
3. Denpasar Selatan 935 4.058 4.993 
4. Denpasar Utara 771 2.368 3.139 

  Kota Denpasar 2.717 9.942 12.778  
Sumber: Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Denpasar  

 

Status Lingkungan Hidup (SLH) Kota Denpasar Tahun 2008  
 

II - 1 



Iklim  

Kota Denpasar termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi angin musim sehingga 

memiliki musim kemarau dengan angin timur (Juni-Desember) dan musim hujan dengan angin 

barat(September-Maret) dan diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata-rata berkisar antara 

25,1° C-29,0° C dengan suhu maksimum jatuh pada bulan Nopember, sedangkan suhu minimum 

pada bulan Juli. Jumlah Curah Hujan tahun 2006 di Kota Denpasar berkisar 1.0-466.0 mm dan 

rata-rata 119,4 mm. Bulan basah (Curah Hujan >100 mm/bl) selama 4 bulan dari bulan Januari 

s/d April. Sedangkan bulan kering (Curah Hujan <100 mm/bl selama 8 bulan jatuh pada bulan 

Mei sampai Desember. Curah Hujan tertinggi terjadi pada pada bulan Januari (466.0 mm) dan 

terendah terjadi pada bulan September (1.0 mm).  

Ketinggian 

Wilayah Kota Denpasar sebagian besar berada pada ketinggian tempat antara 0-75 m dari 

permukaan air laut.   Denpasar Selatan   seluruhnya   terletak  pada  ketinggian   0-12 m  di atas 

permukaan air laut. Sedangkan Denpasar Timur,Denpasar Barat dan   Denpasar Utara   terletak 

pada ketinggian 0-75m diatas permukaan air laut. 

Penduduk  

Menurut registrasi jumlah penduduk sampai akhir tahun 2006: 488.017 orang, tingkat 

pertumbuhan penduduk rata-rata 8,09 %, sedangkan sensus penduduk 2000 menunjukan 

pertumbuhan dengan rata-rata sebesar : 3,01 %, hal ini disebabkan karena program keluarga 

berencana yang ada di Kota Denpasar dapat dilaksanakan dengan baik.Tingginya tingkat 

pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh faktor migrasi yang sangat dominan, dengan alasan 

pokok untuk mencari pekerjaan. Secara regional penyebab banyaknya penduduk yang masuk ke 

daerah Kota Denpasar karena Denpasar merupakan kota propinsi, dimana hampir semua 

kegiatan ekonominya maupun pendidikan terfokus di daerah ini. Selama tahun 2006 

bertambahnya penduduk sebesar : 36.565 orang dari 451.452 orang pada tahun 2005 menjadi 

488.017 orang pada tahun 2006. Pertumbuhan penduduk tersebut hanya sebagian kecil saja 

disebabkan oleh pertumbuhan alami tetapi lebih banyak karena mutasi penduduk baik dari 

kabupaten di Bali maupun dari luar Bali. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk yang makin 

meningkat, yang dapat dirinci sebagai berikut:  
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Tabel 2.2. Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Di Kota 
Denpasar 

 No Kec. Jumlah 
Penduduk (Jiwa) 

Jumlah Rumah 
Tangga Sex Ratio Kepadatan 

(Jiwa/km2) 
1. Denpasar Selatan 130.691 48.828 109 6.016 
2. Denpasar Timur 94.372 29.911 109 3.961 
3. Denpasar Barat 153.390 37.849 110 2.446 
4. Denpasar Utara 109.564 42.254 108 3.336 
  Kota Denpasar 488.017 158.842 109 3.604 
Sumber : Denpasar Dalam Angka Tahun 2007 

 

Tata Ruang 

Rencana Tata Ruang Kota Denpasar 

Rencana Tata Ruang Kota Denpasar meliputi rencana struktur tata ruang, rencana pemanfaatan 

dan pengelolaan kawasan lindung, rencana pemanfaatan dan pengelolaan kawasan budidaya, 

rencana kepadatan penduduk dan distribusi penduduk, rencana sistem prasarana wilayah, 

neraca air, rencana pengembangan kawasan prioritas, ketentuan umum teknis pembangunan, 

rencana pengelolaan tata guna tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya. 

Rencana struktur tata ruang Kota Denpasar, ditinjau dari 2 hal, yaitu struktur tata ruang makro 

dan struktur tata ruang mikro. Struktur tata ruang makro dibentuk atas dasar beberapa 

pertimbangan. Pertama, Kota Denpasar mempunyai potensi sebagai pintu gerbang keluar 

masuknya wisatawan asing dan domestik sehingga mempunyai fungsi untuk mendorong 

pengembangan kawasan di belakangnya. Kedua, dalam kaitannya dengan RTRW Propinsi Bali, 

Denpasar sebagai pusat kota Bali tengah dan pusat kota Propinsi Bali. 

Struktur tata ruang mikro Kota Denpasar dibentuk oleh komponen-komponen struktur ruang 

seperti:  

1. Jenjang pusat-pusat wilayah pengembangan untuk mengetahui jangkauan wilayah 

pelayanan perdagangan tanpa secara mutlak terikat oleh batas adminitrasi pemerintahan. 

2. Kawasan-kawasan pusat kegiatan ekonomi yang dikembangkan sebagai pembentuk struktur 

tata ruang Kota Denpasar seperti : pusat perdagangan dan jasa, pusat perdagangan regional 

meliputi terminal kargo dan pergudangan, terminal penumpang regional, pusat pemerintahan 

propinsi, pusat hankam/militer. Pusat pemerintahan kabupaten, kawasan akomodasi wisata, 

pusat pendidikan tinggi, RSU, industri, TPA, estuary dam, pelabuhan laut dan tahura. 

3. Jaringan transpotasi yang membentuk tata ruang Kota Denpasar antara lain jalan arteri 

primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor, terminal kargo, terminal penumpang regional, 

terminal angkutan kota, dan pelabuhan laut. 
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Rencana Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Tertentu 

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian 

lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan guna 

pembangunan berkelanjutan.  Sesuai dengan fungsinya sasaran penentuan kawasan lindung 

adalah untuk meningkatkan fungsi lindung perlindungan terhadap tanah, air, iklim, serta 

mempertahankan keaneka-ragaman flora, fauna, tipe ekosistem dan keunikan alam.  Kawasan 

ini terdiri dari kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan 

kawasan rawan bencana. 

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang kondisi fisik dan potensi sumber alamnya 

dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun 

pemenuhan kebutuhan pemukiman. Oleh karena itu kawasan ini dititik-beratkan pada usaha 

untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi 

sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Kawasan budidaya 

yang akan dikembangkan di Kota Denpasar  adalah  

1. Kawasan budidaya pertanian yang meliputi : kawasan pertanian tanaman pangan lahan 

basah, kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering, kawasan pertanian tanaman 

tahunan/perkebunan, kawasan peternakan dan perikanan. 

2. Kawasan budidaya non pertanian meliputi : kawasan pemukiman, kawasan industri kecil, 

kawasan pariwisata, kawasan hankam/militer, kawasan prasarana perdagangan, kawasan 

prasarana transportasi, kawasan prasarana sosial  

Neraca Air Dan Rencana Sitem Prasarana Wilayah 

Neraca air adalah gambaran perimbangan pemakaian air pada suatu wilayah baik 

pemakaian pada awal tahun maupun pada akhir tahun perencanaan.  Dalam memprediksi 

neraca air untuk wilayah Kota Denpasar telah diidentifikasi data mengenai kapasitas dan sumber 

air, kebutuhan pemakaian air pada awal tahun perencanaan dan pada akhir tahun perencanaan. 

Selain itu juga dibahas mengenai kapasitas dan sumber air, kebutuhan pemakaian air, 

keseimbangan pemakaian air, dan rekomendasi pengelolaan dan pengembangan air baku 

Rencana pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi sistem prasarana 

transportasi dan rencana jaringan utilitas.  Rencana prasarana transportasi kota Denpasar 

meliputi rencana pengembangan jaringan jalan, recana pengembangan terminal,  rencana 

pengembangan rute trayek dan rencana pengembangan parkir. Rencana pengembangan 

jaringan utilitas meliputi rencana pengembangan air bersih, pemadam kebakaran, listrik dan 

bahan bakar minyak,  telepon, drainase, limbah, persampahan, irigasi, dan rencana kelengkapan 

kota. 
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Ketentuan Umum Teknis Pembangunan Dana Pengembangan Kawasan Prioritas 

Kawasan-kawasan yang diprioritaskan pengembangannya ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan umum dan pertimbangan-pertimbangan spesifik terhadap 

karakteristik kawasan-kawasan dalam wilayah kota.  Hasil identifikasi menunjukkan bahwa 

terdapat 4 kawasan priyoritas di wilayah Kota Denpasar yaitu: kawasan pusat kota, kawasan 

perdagangan regional, terminal kargo dan pergudangan, sub kawasan pariwisata Sanur, dan 

kawasan Tahura.  

Ketentuan umum teknis pembangunan meliputi ketentuan tentang rencana tata 

lingkungan, rencana tata bangunan dan ketentuan tambahan.   Rencana tata lingkungan 

bertujuan untuk mengatur elemen-elemen ruang agar dapat membentuk suasana yang 

menunjang fungsi peruntukan  kawasan dengan memperhatikan koefisien dasar bangunan, 

koefisien lantai bangunan, pola tata letak bangunan, jenis elemen lanskap, dan jarak bebas antar 

bangunan dan ruang terbuka hijau. 

Rencana tata lingkungan dibedakan menjadi rencana tata lingkungan kawasan terbangun dan 

rencana tata lingkungan kawasan ruang terbuka hijau kota.  Rencana tata lingkungan kawasan 

terbangun terdiri atas : kawasan pusat-pusat pelayanan, kawasan industri dan fasilitas 

pendukungnya, kawasan permukiman (permukiman murni, campuran dan  perumahan), 

perkantoran, bangunan kesehatan, pendidikan, olah raga, keagamaan, kebudayaan dan 

kesenian, kuburan, pertahanan dan keamanan. Rencana tata lingkungan kawasan ruang terbuka 

hijau kota (RTHK) terdiri atas kawasan non budidaya, dan kawasan budidaya.  

Pendidikan dan Kesehatan        

Bidang pendidikan telah terjadi beberapa perkembangan yang cukup menarik untuk dicermati 

karena beberapa penurunan banyaknya sekolah dasar dan beberapa perkembangan lainnya . 

Sampai akhir tahun ini telah terdapat 183 buah sekolah TK dengan 675 guru dan 11.485 murid, 

terdapat 210 Sekolah Dasar, 2.765 guru dan 70.785 murid, 48 SLTP swasta atau negeri, 2.104 

guru, 25.384 murid, 50 buah SMTA Negeri atau swasta dengan 2.466 guru dan menampung 

27.475 murid. Untuk tingkat Pendidikan Tinggi yang meliputi Universitas, Sekolah Tinggi, Institut 

serta Akademi terdapat sebanyak 26 buah baik berstatus negeri maupun swasta dengan jumlah 

dosen 3754 orang dan Mahasiswa sebanyak 15.790 orang.  

Keadaan kesehatan secara umum dapat dikatakan meningkat, hal ini dapat dilihat dari 

alokasi sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang cukup merata. Puskesmas pembantu 

diletakkan dilokasi yang padat penduduknya dan daerah-daerah yang sulit dijangkau. Selain 

puskesmas-puskesmas juga terdapat 16 Rumah Sakit terdiri dari 3 buah Rumah Sakit 

Pemerintah, 11 Rumah Sakit Swasta dan 1 buah Rumah Sakit Angkatan Darat, 1 buah Rumah 

Sakit POLRI serta telah tersedia Apotik yang berjumlah 182 buah. Tenaga Dokter 1.148 orang 
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terdiri dari Dokter Umum 621orang dan sisanya 527 orang Dokter Ahli seperti Bedah, Jantung, 

Kandungan dan Ahli lainnya. Program Keluarga Berencana adalah salah satu upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan dan untuk mewujudkan 

terciptanya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.Jumlah Penduduk Kota  Denpasar 

berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980: 261.263 jiwa, sedang tahun 1990: 388.444 jiwa. 

Angka kematian telah dapat diturunkan dan hal ini mempunyai dampak terhadap turunnya 

angka pertumbuhannya rata-rata 4,45 % periode 1980 - 1990 menjadi 3,01 % dalam periode 

1990 - 2000. Pada tahun 2006 persentase peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur 82,73 

%. Untuk mendukung pelaksanaanya terdapat 46 Klinik Keluarga Berencana, disamping tersedia 

pula sarana KB lainnya seperti pelayanan KB melalui Dokter/Bidang Swasta (BDS), Rumah Sakit 

dan lain-lainnya. Keberhasilan KB banyak ditunjang oleh peranan Banjar sebagai wadah kegiatan 

dalam melakuan pendekatan terhadap masyarakat.Disamping itu berbagai kelompok masyarakat 

secara terorganisir ikut memberikan peranannya seperti Seniman, Organisasi Wanita, Sekehe 

Teruna Teruni, ZPG dan sebagainya.  

Salah satu indikator yang cukup penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat 

adalah mortalitas. Bila angka atau tingkat mortalitas tinggi bisa diduga derajat kesehatan 

masyarakatnya masih rendah. Demikian juga sebaliknya, bila angka mortalitas semakin rendah 

maka derajat kesehatan masyarakatnya pun semakin baik. Agar dapat dicapai derajat kesehatan 

yang cukup tinggi, tentu harus didukung oleh fasilitas dan sumber daya manusia di bidang 

kesehatan yang cukup memadai. Pelayanan kesehatan tidak hanya diupayakan oleh pemerintah, 

tetapi juga oleh swasta. Fasilitas kesehatan yang diupayakan oleh pemerintah dan berada di 

wilayah Kota Denpasar terdiri dari Rumah Sakit Wangaya, RSAD, Puskesmas beserta 

Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling. Secara keseluruhan di Kota Denpasar 

terdapat 16 rumah sakit (pemerintah dan swasta), 10 buah Puskesmas, 26 buah Pustu, 54 buah 

klinik/RB/BPG, dan 182 apotek 

Dewasa ini ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga medis tidak lagi menjadi 

determinan yang begitu penting pengaruhnya terhadap derajat kesehatan masyarakat. 

Asumsinya adalah masyarakat telah dapat dengan mudah mengakses berbagai fasilitas 

kesehatan dan pelayanan medis. Bagi mereka yang termasuk katagori masyarakat 

berpenghasilan menengah ke atas pada umumnya lebih suka memilih sarana dan pelayanan 

medis yang dikelola swasta. Hal ini disebabkan oleh beberapa pertimbangan, seperti sistem 

pelayanan medis pada sarana kesehatan swasta tidak melewati sistem birokrasi yang terlalu 

berbelit sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan medis secepat mungkin. Di samping 

itu sistem pelayanan medis pada sarana kesehatan swasta relatif lebih bagus, sesuai dengan 

kemampuan masyarakat untuk membayar pelayanan yang disediakan. Yang perlu mendapat 

perhatian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah mereka yang 
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berpenghasilan menengah ke bawah. Pada kelompok ini faktor yang dominan berpengaruh 

dalam meningkatkan kesehatannya adalah faktor lingkungan dan prilaku masyarakat, seperti 

penyakit ISPA, penyakit kulit dan sebagainya. Penyediaan/pembangunan sarana kesehatan 

(Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling) merupakan usaha pemerintah 

dalam upaya kesehatan yang ditujukan untuk memajukan pemerataan dalam pengembangan 

dan pembinaan kesehatan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan menengah 

ke bawah. 
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