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BAB  II 
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD  

TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
 

 

 
II.1.   GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

Gambaran umum suatu wilayah memberikan arti penting terhadap keberadaan secara 

umum suatu daerah dengan berbagai karakteristik wilayah yang ada. Dengan adanya 

gambaran umum ini dapat diketahui keberadaan suatu daerah dari berbagai aspek 

yang ada antara lain aspek geografi dan demografi yang menjelaskan luas, batas/letak 

dan jarak serta kondisi strategis administrasi wilayah dengan daerah sekitar, demikian 

pula dapat diketahui keadaan topografi, hidrologi dan morfologi, hidrologi dan 

klimatologi termasuk keadaan suhu udara, kawasan strategis serta potensi-potensi 

yang ada. 

Gambaran umum ini pula dapat menggambarkan bagaimana pengembangan 

suatu wilayah terhadap berbagai potensi yang dimiliki dari berbagai sektor yang ada 

seperti sektor jasa, industri dan perdagangan, pariwisata, ekonomi, kelistrikan serta 

potensi lainnya yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian halnya 

terhadap wilayah rawan bencana seperti kawasan bencana rawan tanah longsor, 

kawasan bencana rawan banjir dan rawan gunung berapi menjadi suatu gambaran 

kondisi daerah dalam perkembangannya. 

Kota Tomohon sebagai kota otonom yang secara geografis dikelilingi oleh 

wilayah Pemerintahan Kabupaten Minahasa terletak pada jalur sirkulasi utama yang 

menghubungkan antara ibukota provinsi dengan kabupaten lainnya di Minahasa, 

Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan. Kota Tomohon memiliki suhu udara sejuk 

dengan diapit oleh dua gunung berapi aktif yaitu Gunung Lokon dan Mahawu.  

Posisi yang stategis ini ternyata mampu memberi dampak signifikan bagi 

perkembangan serta pergerakan pertumbuhan diberbagai sektor yang ada terhadap 

berbagai potensi yang ada di Kota Tomohon baik potensi yang sudah ada maupun 

potensi yang masih perlu diolah dan dikembangkan guna mendatangkan kontribusi 

bagi kemajuan pembangunan kedepan. Gambaran umum kondisi daerah yang 

mencakup berbagai aspek ini dapat diuraikan antara lain: 
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II.1.1   ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 

Pada hakekatnya geografi menggambarkan fenomena-fenomena geosfer melalui 

pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah untuk meningkatkan 

kesejahteraan manusia di suatu wilayah dalam kerangka pembangunan wilayah yang 

berkelanjutan. Dengan demikian, aspek geografi menjadi unsur penting keberadaan 

suatu daerah yang memberikan gambaran tentang letak dan posisi termasuk luas 

wilayahnya. Dengan aspek ini dapat diketahui pula karakteristik wilayahnya, struktur 

wilayah, serta lokasi-lokasi yang menjadi potensi pertanian, pariwisata, jasa, industri 

dan perdagangan serta tingkat kerawanan bencana terhadap wilayah yang dapat 

memberi pengaruh terhadap perkembangan daerah.  

Dari aspek geografi, Kota Tomohon memiliki suhu yang berhawa sejuk karena 

berada di wilayah pegunungan. Terletak pada 01º 18' 51" Lintang Utara dan 124º 49' 

40" Bujur Timur, memiliki luas 147.21 km² dan berada pada ketinggian 400-1500 m dpl 

dengan kisaran suhu 18ºc-30ºc.   

Potensi sumber daya alam di Kota Tomohon relatif besar, baik sumber daya di 

bidang pertanian, perikanan, kehutanan, sumber daya air, dan sebagainya. Sumber 

daya panas bumi/geothermal juga merupakan potensi yang ada di Kota Tomohon. 

Dalam pengembangan Potensi sumberdaya alam tidak terlepas dari aspek geografi 

khususnya fenomena perubahan iklim yang memberikan dampak baik secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan, seperti lingkungan hidup, 

perikanan, pertanian, kehutanan, infrastruktur, dan juga kesehatan.  

Demikian halnya pada aspek demografi suatu wilayah dapat diketahui 

bagaimana laju pertumbuhan populasi penduduknya di masing-masing kecamatan, 

distribusi penduduknya, jenis kelamin, status ketenagakerjaan serta status 

pekerjaannya. Selanjutnya dapat dijelaskan aspek geografi dan aspek demografi Kota 

Tomohon sebagai berikut: 

 

II.1.1.1   KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH 

II.1.1.1.1   Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Secara adminstrasi, Kota Tomohon memiliki 44 kelurahan yang tersebar di lima 

kecamatan dengan luas wilayah sebesar 147,2178 km² atau 14.721,78 ha. Luas ini 

memiliki batas adminstrasi dimasing-masing kecamatan yang secara umum wilayahnya 

berbatasan dengan kabupaten Minahasa. 

adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: a) Sebelah Utara: 

merupakan wilayah Kecamatan Tomohon Utara yang berbatasan dengan Kecamatan 

Pineleng dan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa; b) Sebelah Timur: merupakan 

wilayah Kecamatan Tomohon Timur yang berbatasan dengan Kecamatan Tombulu dan 

Kecamatan Tondano Utara Kabupaten Minahasa; c) Sebelah Selatan: merupakan 

wilayah Kecamatan Tomohon Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Sonder dan 



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Kota Tomohon Tahun 2016 

9 
 

TOMOHON BARAT 

Luas : 40,69 km
2
 

Jumlah Kelurahan : 8 

Luas  Kota Tomohon : 147,21Km
2
 

Jumlah Kelurahan : 44 

TOMOHON SELATAN 

Luas : 32,95 km
2
 

Jumlah Kelurahan : 12 

TOMOHON TENGAH 

Luas : 9,41km
2
 

Jumlah Kelurahan : 9 

TOMOHON UTARA 

Luas : 42,28km
2
 

Jumlah Kelurahan: 10 

TOMOHON TIMUR 

Luas :21,88km
2
 

Jumlah Kelurahan : 5 

 

 

 

 

 

Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa; dan d) Sebelah Barat: merupakan wilayah 

Kecamatan Tomohon Barat yang berbatasan dengan Kecamatan Tombariri dan 

Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. 

 

Gambar II-1. 

Luas Wilayah Kecamatan Kota Tomohon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Profil Kota Tomohon Tahun 2013 

 

 

II.1.1.1.2.   Letak dan Kondisi Strategis Geografi 

Letak dan Kondisi strategis geografi Kota Tomohon yang dikelilingi oleh wilayah 

Kabupaten Minahasa dan merupakan jalur sirkulasi utama yang menghubungkan 

antara Kota Manado sebagai ibukota provinsi dan kota-kota lainnya yang berada di 

wilayah Kabupaten Minahasa dan sekitarnya, jarak Kota Tomohon dengan beberapa 

kabupaten/kota dan daerah lainnya di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut : 

a. Tomohon – Bitung  berjarak ± 60,0 km 

b. Tomohon – Manado  berjarak ± 22,0 km 

c. Tomohon – Tondano berjarak ± 15,0 km 

d. Tomohon – Langowan berjarak ± 33,0 km 

e. Tomohon – Bandara Sam Ratulangi berjarak ± 34,0 km 

 

Kota Tomohon dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi darat dari 

Kota Manado sebagai Ibu Kota Provinsi dengan jarak tempuh sekitar 22 km atau ± 35 

menit lamanya sedangkan waktu tempuh dari pelabuhan Bitung menuju Tomohon 

dengan menggunakan transportasi darat dapat ditempuh melalui jalur menuju Kota 

Tondano ataupun melintasi Manado dengan waktu ± 45-60 menit. 
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Gambar II-2. 

Posisi Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: RTRW Kota Tomohon Tahun 2013-2033 

 

 

Kota Tomohon tumbuh dan berkembang pada jalur sirkulasi utama antara 

Kota Manado dengan daerah-daerah lainnya di Kabupaten Minahasa. Situasi ini 

menjadikan posisi Kota Tomohon sangat strategis dan penting dalam kedudukan 

perekonomian wilayah sekaligus dalam menciptakan kelancaran akses sirkulasi dalam 

wilayah.  Sirkulasi memegang peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan 

dan perkembangan suatu kota karena menyangkut semua pergerakan dan manfaat 

yang dikandungnya. Kemudahan aksesibilitas Kota Tomohon sudah dimanfaatkan 

dengan baik oleh para pelaku usaha dalam menempatkan kegiatannya. 

Keberadaan Kota Tomohon yang spesifik memiliki keragaman fungsi kota 

disebabkan kondisi karakteristik wilayah yang dimiliki, menyimpan potensi besar untuk 

dikembangkan menjadi suatu kawasan yang dapat memberikan nilai ekonomi yang 

tinggi. Kondisi ini  berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan dan pembangunan 

yang cepat terutama berhubungan dengan proses pertumbuhan usaha baru, mobilisasi 

dan migrasi penduduk. Tetapi di lain pihak keberadaan jalan utama/arteri yang 

membelah kota berakibat kemacetan pada ruas jalan tertentu pada saat-saat sibuk. 

Sementara itu, dalam pertumbuhan dan pembangunan, Kota Tomohon 

ditunjang oleh potensi yang ada di masing-masing wilayah kecamatan dan kelurahan 

dengan jarak yang tak terlalu jauh lokasinya. Adapun jumlah kelurahan dan lingkungan 

serta letak kantor pemerintahan sebagaimana pada Tabel dibawah ini: 

Bitung (55,0 km) 

Tondano (15,0 km) 

Manado (22,0 km) 

Langowan (33,0 km) 
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Tabel II-1. 

Jumlah Kelurahan, Lingkungan dan Letak Kantor Pemerintahan  

Menurut Kecamatan 

 

No Kecamatan 
Letak Kantor 

Pemerintahan 
Kelurahan Lingkungan 

1. Tomohon Selatan Kel. Walian 12 84 

2. Tomohon Barat Kel. Woloan Satu 8 65 

3. Tomohon Tengah Kel. Talete Dua 9 51 

4. Tomohon Timur Kel. Paslaten Satu 5 32 

5. Tomohon Utara Kel. Kakaskasen Tiga 10 67 

JUMLAH 44 299 

 

 

II.1.1.1.3   Topografi 

Wilayah Kota Tomohon dikenal memiliki karakteristik topografi bergunung dan 

berbukit-bukit yang membentang dari arah utara ke selatan. Keadaan topografi seperti 

ini maka kurang memberikan ruang bagi pengembangan wilayah Kota karena harus 

mempertimbangkan resiko bencana terhadap topografi yang ada. Hal ini tergambar di 

Kecamatan Tomohon Timur yang memiliki ketinggian wilayah  806 m diatas permukaan 

laut sementara Kecamatan Tomohon Utara memiliki ketinggian wilayah hampir sama 

dengan ketinggian wilayah di Kecamatan Tomohon Timur yakni 800 m diatas 

permukaan laut. Kecamatan Tomohon Barat dari sisi Topografi wilayah, sangat jauh 

berbeda dengan kedua kecamatan tersebut diatas. Berikut grafik perbedaan ketinggian 

wilayah masing-masing kecamatan di bawah ini. 

 

Grafik II-1.  

Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tomohon Dalam Angka Tahun 2014 
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Selain kondisi wilayah berbukit, Tomohon memiliki 4 (empat) gunung yang 

hampir mengitari wilayah permukiman penduduk. Pegunungan dimaksud yaitu Gunung 

Lokon (1.579,6 m dpl) type aktif, Gunung Tampusu (1.500,0 m dpl), Gunung Tatawiran 

(1.474,0 m dpl) dan Gunung Mahawu (1.33,0 m dpl). 

Sesuai karakteristik wilayah yang berada pada daerah pegunungan maka 

Kota Tomohon berpotensi terhadap rawan banjir, gerakan tanah, bahaya letusan 

gunung berapi, dan gempa vulkanik. 

 

 

II.1.1.1.4   Klimatologi 

Klimatologi yang mencakup pengamatan terhadap unsur-unsur iklim yakni, curah 

hujan, suhu udara, kelembaban udara, kecepatan dan arah angin dsb.  

 

Tabel II-2.  

Kisaran  Rata-rata Unsur Iklim 

 

Unsur-Unsur Iklim 

(Jumlah / rata-rata per bulan) 

Kisaran Rata-Rata  

(Tahun 2013) 

Kisaran Rata-Rata  

(Tahun 2014) 

Kecepatan Angin (knot) 1,0 – 3,6  1,0 – 5,4 

Kelembaban Udara (%) 84 – 93 81 - 89 

Temperatur Udara (0C) 22,4 – 22,9 22,3 – 23,4 

Curah Hujan (mm) 2,7 – 21,0 5,7 – 15,4 

Penyinaran Matahari (%) 26 – 56 39 - 78 

Tekanan Udara (mb) 939,8 – 941,4 939,8 – 941,5 

Sumber: BMKG Manado Stasiun Klimatologi Tondano, 2015. 

 

a. Curah Hujan 

Rata-rata curah hujan selang bulan Januari hingga Desember dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini. 

Rata-rata curah hujan di tahun 2013 berada pada 262 mm sedangkan rata-

rata curah hujan pada tahun 2014 berada pada 271 mm. Keadaan ini menggambarkan 

bahwa dalam dua tahun curah hujan yang tertinggi berada pada bulan Desember dan 

Januari. Hal ini perlu diwaspadai oleh petani dalam mencocokkan musim tanam 

dengan tanaman yang akan di budidaya. 
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Tabel II-3. 

Curah Hujan di Kota Tomohon Tahun 2013 dan 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BMKG Manado Stasiun Klimatologi Kayuwatu, 2015 

 

b. Suhu Udara 

Suhu udara adalah keadaan panas udara yang disebabkan oleh panas matahari.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas panas matahari yang diterima oleh bumi 

adalah keadaan awan, keadaan bidang permukaan, sudut sinar datang dan lamanya 

penyinaran matahari. Panas permukaan bumi oleh penyinaran matahari mempengaruhi 

panas udara. Suhu permukaan bumi tidak merata sehingga semakin tinggi suatu 

tempat temperatur semakin tinggi. 

Suhu udara rata-rata bulanan dari bulan ke bulan sepanjang tahun relatif 

kecil variasinya. Suhu rata-rata bulanan mencapai maksimum terjadi sekitar bulan 

Oktober dan suhu rata-rata bulanan terendah pada bulan Pebruari. Selengkapnya 

dalam Tabel dibawah. 

Pada Tabel tersebut kisaran rata-rata suhu udara di Tondano dan sekitarnya 

pada tahun 2013 menunjukkan bahwa suhu minimum terjadi pada bulan Juli dan suhu 

tertinggi/maksimum terjadi pada bulan Oktober, sedangkan pada tahun 2014 suhu 

minimum terjadi pada bulan Oktober dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober. 

Keadaan ini menunjukkan bahwa pada Bulan Oktober 2014 terjadi perbedaan suhu 

yang sangat mencolok dimana dapat diduga bahwa pembentukan awan hujan terjadi 

pada bulan Oktober-Desember karena terjadi perbandingan terbalik antara penurunan 

suhu tertinggi ke suhu terendah. 

 

 

BULAN 
CURAH HUJAN (mm) 

2013 2014 

Januari 600 891 

Februari 351 83 

Maret 257 80 

April 226 180 

Mei 186 350 

Juni 152 281 

Juli 420 191 

Agustus 80 174 

September 18 70 

Oktober 291 105 

November 327 306 

Desember 230 542 
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Tabel II-4. 

Kisaran rata-rata suhu dan Suhu Udara Di Tondano – Tomohon  

Tahun 2013 dan 2014 

 

Bulan 

2013 2014 

Suhu (ºC) Rata-rata 

Suhu 

Udara 

Suhu (ºC) Rata-rata 

Suhu 

Udara 

Maksimum Minimum Maksimum Minimum 

Januari 27.0 20.2 22.8 26.5 20.1 22.5 

Februari 27.2 20.0 22.6 27.2 19.0 22.5 

Maret 27.5 19.3 22.6 27.7 19.3 22.8 

April 27.5 19.7 22.7 28.1 20.0 23.4 

Mei 28.3 19.8 23.6 28.3 19.4 23.1 

Juni 28.1 19.3 23.3 27.8 19.7 23.1 

Juli 27.0 18.9 22.5 27.1 19.7 22.8 

Agustus 26.9 19.3 22.4 26.5 19.5 22.3 

September 27.8 19.3 22.9 27.6 17.5 22.3 

Oktober 29.3 19.1 22.9 28.8 18.0 22.9 

November 27.7 19.5 22.8 28.2 19.2 23.3 

Desember 27.5 19.6 22.8 27.1 20.1 22.8 

Sumber: BMKG Manado Stasiun Klimatologi Tondano, 2015.  

 

c. Kelembaban  Udara 

Kelembaban adalah Konsentrasi uap air di udara. Pola kelembaban udara di Tondano 

dan sekitarnya termasuk Kota Tomohon dari bulan ke bulan cukup tinggi. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Grafik dibawah ini. 

 

Grafik II-2.  

 

Sumber: BMKG Manado Stasiun Klimatologi Tondano, 2015. 

R

a

t

a

-

r

a

t

a 

% 

 



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Kota Tomohon Tahun 2016 

15 
 

Pola kelembaban udara Tomohon dari bulan ke bulan cukup tinggi. Kelembaban udara 

pada Bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2014 berkisar pada 85% - 

89%.  Keadaan tertinggi  terjadi pada Bulan Mei, Juni dan November, Desember 

mencapai 89%.  Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan-bulan tersebut kadar uap air 

di udara cukup tinggi. Nilai Rata-rata kelembaban udara setiap bulannya di Kota 

Tomohon selang tahun 2014 sebagaimana tertera dalam Grafik II.2. 

 

 

II.1.1.1.5.   Geologi 

Di wilayah kecamatan Tomohon Selatan, terdapat satu kawasan cagar alam geologi 

yang terletak di Kelurahan Lahendong. Kawasan cagar alam geologi ini memiliki 

keunikan proses geologi, yakni dengan kemunculan solfatara dan fumarola, air atau 

uap panas (fluida).  

Imbas dari adanya fenomena alam ini, lokasi tersebut dijadikan tempat wisata 

bagi penduduk lokal dan luar daerah yang hampir setiap harinya dijadikan lokasi 

pemandian air panas. 

 

 

II.1.1.1.6   Hidrologi  

Kondisi hidrologis pada umumnya sangat baik, dimana ketersediaan air yang ada 

sangat mencukupi untuk kebutuhan masyarakat baik untuk dikonsumsi (air bersih 

untuk minum) maupun digunakan untuk aktivitas sehari-hari, seperti mandi, memasak, 

mencuci, dll.  Demikian juga ketersediaan air untuk kebutuhan pengairan atau aktivitas 

yang berhubungan dengan kegiatan produksi sangat memadai. 

Kondisi karakteristik wilayah yang berada di pegunungan dan dikelilingi oleh 

beberapa gunung serta banyaknya daerah resapan atau tangkapan air hujan 

menyebabkan di Kota Tomohon memiliki sejumlah mata air yang sebagian besar 

belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Beberapa sungai besar terdapat di wilayah Kota Tomohon, di antaranya adalah 

sungai Ranowangko, sungai Sineleyan yang melintasi tengah Kota dan di bagian 

selatan kota melintasi sungai Sapa. Terdapat satu danau yang cukup besar di Tomohon 

yaitu Danau Linow yang terletak di antara Desa Lahendong dan Desa Pangolombian, 

selain beberapa danau kecil. Keberadaan sejumlah sungai besar dapat dijadikan 

sebagai saluran induk drainase sedangkan keberadaan Danau Tampusu dan Danau 

Pangolombian dapat dimanfaatkan sebagai sumber cadangan air baku untuk 

kebutuhan air bersih sedangkan Danau Linow meerupakan Danau Vulkanik dimana 

danau ini terbentuk akibat letusan Gunung berapi sehingga kadar H2S (Sulfur) cukup 

tinggi mengakibatkan adanya bau yang tidak mengenakkan akibat kandungan sulfur 

tersebut.  
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II.1.1.1.7   Penggunaan Lahan  

a. Kawasan Budidaya 

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa 

yang termasuk dalam Kawasan budidaya adalah: Kawasan peruntukkan Hutan Produksi, 

Kawasan peruntukkan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasam 

peruntukkan perikanan, kawasan peruntukkan pertambangan, kawasan peruntukkan 

permukiman, kawasan peruntukkan industri, kawasan peruntukkan pariwisata, kawasan 

tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan. 

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diatas, Kota Tomohon 

telah menetapkan Perda No. 6 Tahun 2013 tentang  RTRW Kota Tomohon Tahun 

2013–2033, dan dalam Perda diatas, yang menjadi fokus pembangunan terhadap 

kawasan kawasan budidaya di Kota Tomohon adalah sebagai berikut: 

 

- Kawasan Resapan Air 

Kawasan resapan air kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk 

meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang 

berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air bertujuan 

untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu 

untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik 

untuk kawasan bawahannya maupun yang bersangkutan. 

Daerah-daerah bagian atas perbukitan dan pegunungan seperti Lokon, 

Masarang, Mahawu dan Tampusu dapat berfungsi sebagai Kawasan Resapan Air. 

Banyak kawasan resapan air yang sudah dijadikan daerah pertanian. Pada daerah-

daerah yang subur seperti di sekitar Rurukan dan Masarang, telah banyak dijadikan 

tegalan yang ditanami tanaman hortikultura.  

Selain itu juga terdapat kolam/rawa di beberapa tempat seperti di Sineleyan, 

Lahendong dan Matani yang dapat berfungsi sebagai penyuplai air tanah di Kota 

Tomohon. Kawasan resapan air dalam bentuk kolam/rawa yang ada saat ini mulai 

berubah fungsi menjadi kawasan terbangun, sebagai contoh terjadi di Sineleyan. 

Sebagian kawasan resapan air di daerah ini juga termasuk dalam kawasan hutan 

lindung. 
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Tabel II-5. 

Kawasan Resapan Air di Kota Tomohon 

 

Kecamatan 
Jumlah 

Ha % 

Tomohon Utara 537 28,29 

Tomohon Tengah 352 18,55 

Tomohon Timur 235 12,38 

Tomohon Selatan 122 6,43 

Tomohon Barat 652 34,35 

Jumlah 1.898 100,00 

  Sumber: RTRW Kota Tomohon 2013 - 2033 

 

- Kawasan Sekitar Danau 

Di Kota Tomohon terdapat tiga buah danau besar, yakni Danau Linow, Danau 

Pangolombian dan Danau Tampusu. Perlindungan terhadap kawasan sekitar 

danau/waduk bertujuan untuk melindungi danau dari kegiatan budidaya yang dapat 

mengganggu kelestarian fungsi danau. Kawasan danau adalah daratan sepanjang 

tepian danau yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik 

danau/waduk antara 50–100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.  

 

- Kawasan sekitar mata air 

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200m 

di sekitar mata air. Beberapa sumber mata air ini telah dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai sumber air bersih di samping sebagai sumber air untuk 

persawahan dan kolam ikan.  

Mata air yang ada di Kota Tomohon terdiri dari 21 titik yang berlokasi 

tersebar di semua kecamatan dengan debit air yang berbeda-beda pada masing-

masing lokasi. Yang terbesar terletak di mata air Sineleyan (Kel. Talete) dengan 125 

l/detik dan yang terkecil di mata air Rurukan, Totombe dan Tatahaan (Kel. Woloan I), 

dan Mananumbeng (Kel. Woloan II) dengan kapasitas 1 l/detik. 

Perlindungan terhadap kawasan mata air bertujuan untuk melindungi mata 

air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan 

sekitarnya. 
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Tabel II-6. 

Mata Air Yang Ada di Kota Tomohon 

 

No. Nama Mata Air 
Debit Ukur 

(l/det) 

Lokasi/ 

Kelurahan 

1. Mata Air I  5 Kakaskasen 

2. Mata Air II  5 Kakaskasen 

3. Sineleyan 125 Talete 

4. Pancuran 7 Kinilow 

5. Maya Porong 5 Kakaskasen 

6. Sasala 6 Kakaskasen II 

7. Kelong (2 mata air) 3 Kakaskasen II 

8. Kolombi 2 Kakaskasen III 

9. Pinaras 6 Pinaras 

10. Rurukan 1 Rurukan 

11. Totombe & Tatahaan (2 mata air) 1 WoloanI 

12. Mananumbeng (4 mata air) 1 WoloanII 

13. Pamiraan-Tampahan 1,25 WoloanIII 

14. Kemer 15 Tara-tara II 

15. Meras 10 Tara-tara II 

16. Ranowatu 4 Tara-tara II 

17. Amian 10 Kumelembuai 

18. Mahlimbukar 15 Kakaskasen II 

19. Muung 20 Matani 

20. Kalimpesan 5 Paslaten 

21. Pinati 3 Talete 

  Sumber: RTRW Kota Tomohon 2013 - 2033 

 

- Kawasan Terbuka Hijau/Hutan Kota  

Kriteria kawasan lindung untuk kawasan terbuka hijau kota menurut PP No. 47 

Tahun 1997 adalah:  

1) Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota 

antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sungai/pantai/jalan yang berada 

di kawasan perkotaan;  

2) Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas 

hutan minimal 0,25 ha;  

3) Hutan yang terbentuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada 

satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak 

dan bentuk jalur;  
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4) Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-

pohonan, bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing 

atau eksotik maupun jenis asli atau domestik;  

5) Jenis tanaman untuk kawasan terbuka hijau kota adalah berupa pohon-pohonan 

dan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik 

maupun jenis asli atau domestik.  

 

- Kawasan Cagar Alam  

Kriteria Cagar Alam menurut Kepres No. 32 tahun 1990 dan PP No. 47 tahun 1997 

adalah Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan 

satwa dan tipe ekosistem; Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit 

penyusun; Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan 

tidak atau belum diganggu manusia; Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar 

menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; 

Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah 

serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi.  

Kawasan cagar alam Gunung Lokon ditetapkan berdasarkan SK Menteri 

Kehutanan No. 109/Kpts-II/2003 tanggal 23 Maret 2003 dengan luas 720 ha. 

Kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam karena memiliki ekosistem khas berupa 

hutan pegunungan dengan gunung berapi yang masih aktif dan mempunyai dua 

kepundan yang sangat menarik.  

Jenis-jenis flora di kawasan ini didominasi oleh Pandan (Pandanus sp.), Aren 

(Arenga pinnata), Beringin (Ficus benyamina), Cemara gunung, Pakis-pakisan, dan 

Alang-alang.  Jenis satwa yang terdapat di kawasan ini antara lain Kera hitam 

sulawesi (Macaca nigra), Babi hutan, burung, Sesap madu (Anthopyga siparaja), Raja 

udang (Alcedo meinting), pipit, tekukur, dan kus-kus (Phalangar celebensis).  

Perlindungan terhadap kawasan cagar alam dilakukan dengan tujuan untuk 

melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi 

kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.  

 

- Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan 

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar 

bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan 

geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan. Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan 

dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-

peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, dan keragaman 

bentuk geologi, yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan  dari 

ancaman kepunahan yang disebabkan oleh alam maupun manusia. 
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Terdapat beberapa peninggalan sejarah yang perlu dilindungi antara lain, 

Wallace House bekas tempat tinggal A. R. Wallace saat berada di daerah ini dan 

tempat lahirnya L. N. Palar sebagai Diplomat dan Dubes pertama Indonesia di PBB 

dan memperoleh gelar Pahlawan Nasional  di Rurukan, rumah bearsitektur kolonial 

di Kaaten, Gereja GMIM Sion, waruga di Woloan dan steleng peninggalan Jepang di 

Tinoor. 

 

b. Kawasan Hutan Lindung  

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu 

memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya maupun sekitar sebagai 

pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.  

Berdasar pada Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Sulawesi Utara 

Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 

452/Kpts-II/99 tanggal 17 Juni 1999), Kota Tomohon memiliki Hutan Lindung seluas 

585 Ha. Hutan Lindung terdapat di sekitar Gunung Mahawu, Gunung Masarang dan 

Gunung Tampusu.     

 

Tabel II-7. 

Kawasan Hutan Lindung di wilayah Kota Tomohon 

 

No. Kecamatan 
Jumlah 

Ha % 

1 Tomohon Utara 108 8,86 

2 Tomohon Tengah 94 7,71 

3 Tomohon Timur 269 22,07 

4 Tomohon Selatan 58 4,76 

5 Tomohon Barat 690 56,60 

Jumlah 1.219 100,00 

         Sumber: RTRW Kota Tomohon 2013-2033 

 

 

II.1.1.2   POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH  

Potensi pengembangan wilayah berdasarkan identifikasi dan deskripsi karakteristik 

kewilayahan dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

a. Kawasan hutan yang dapat dikonversi  

Kawasan Hutan dapat dikonversi menjadi kawasan pertanian, perkebunan, atau 

diperuntukkan menjadi kawasan yang menghasilkan tanaman berfungsi ganda, seperti 

penghasil buah, penghasil kayu, sekaligus juga berfungsi ekologis. Saat ini, kawasan 
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Hutan Rakyat telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan 

dari instansi kehutanan seperti Dinas Kehutanan  

 

b. Kawasan pertanian  

Menurut PP Nomor 26 Tahun 2008, kawasan peruntukan pertanian ditetapkan dengan 

kriteria: 1) memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian; 

2) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi; 3) mendukung ketahanan pangan 

nasional; dan/atau 4) dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air. 

Karakteristik kawasan peruntukan pertanian terdiri dari pertanian lahan basah, 

pertanian lahan  kering dan  pertanian tanaman tahunan. 

 

- Kawasan Pertanian Lahan Basah 

Kawasan Pertanian Lahan Basah (padi sawah) Kota Tomohon akan dikembangkan 

dengan tetap memepertahankan kondisi eksisting kawasan pertanian lahan basah 

yang ada.  

Kawasan Pertanian padi sawah di Kota Tomohon dikembangkan di 

Kecamatan Tomohon Selatan dan Kecamatan Tomohon Barat. Luas areal 

persawahan tersebut adalah seluas 1.230 ha dengan produksi 18.026 Ton. Wilayah 

yang memiliki areal persawahan terluas terdapat di Kecamatan Tomohon Selatan 

(875 ha), dan Kecamatan Tomohon Barat adalah 355 ha.  

- Kawasan Pertanian Lahan Kering/Tegalan   

Potensi lahan kering/tegalan yang terdapat di Kota Tomohon adalah lebih besar 

dibandingkan dengan potensi persawahan. Luas areal lahan kering/tegalan adalah 

4046 ha, yang tersebar di lima kecamatan. Luas Lahan kering/tegalan komoditi 

jagung terdapat di Kecamatan Tomohon Barat seluas 2.248 ha, Kecamatan 

Tomohon Selatan seluas 777 ha, Kecamatan Tomohon Tengah seluas 628 ha, 

Kecamatan Tomohon Utara seluas 226 ha dan Kecamatan Tomohon Timur seluas 

167 ha. 

Disamping komoditi Jagung, juga komoditi-komoditi lahan kering yang 

dibudidayakan  masyarakat di Kota Tomohon adalah Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang 

Tanah, dan Kacang Kedelai.  Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa lahan 

kering di gunung Wawo belum termanfaatkan secara maksimal dikarenakan 

ketersediaan air. Saat ini Pemanfaatan lahan kering di bukit Wawo hanya 

memanfaatkan sumber air dari air hujan. Potensi pertanian lahan kering tidak dapat 

lagi dikembangkan secara ektensifikasi mengingat kondisi wilayah sudah sangat 

terbatas dalam hal ketersediaan lahan. 

Dalam meningkatkan kapasitas produksi Pemerintah Kota Tomohon 

merangsang pembentukan kelompok-kelompok tani yang tersebar di lima 

kecamatan dengan jumlah kelompok tani sebanyak 476 kelompok.  
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Korelasi antara kelompok tani yang terbentuk secara mandiri oleh 

masyarakat adalah peningkatan jumlah produksi serta keragaman tanaman yang di 

budidayakan. 

- Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan/ Perkebunan 

Potensi lahan perkebunan yang terdapat di Kota Tomohon adalah lebih kecil 

dibandingkan dengan potensi lahan hortikultura, lahan kering/tegalan. Luas areal 

lahan perkebunan Kelapa adalah sekitar 1.131,13 Ha, perkebunan Cengkih adalah 

sekitar 1.629,06 Ha. Komoditi perkebunan yang dibudidayakan didominasi oleh 

tanaman kelapa, serta cengkih. Potensi pertanian perkebunan tidak dapat lagi 

dikembangkan secara ekstensifikasi mengingat kondisi wilayah sudah sangat 

terbatas dalam hal ketersediaan lahan. 

 

c. Kawasan perikanan  

Kawasan perikanan adalah kawasan tempat berlangsungnya semua kegiatan yang 

berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya periikanan dimulai 

dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan 

dalam satu sistem bisnis perikanan. 

Sistem perikanan darat yang terdapat di Kota Tomohon adalah berupa kolam 

(fresh water pond). Budidaya ini terdapat di lima kecamatan. Data Dinas Pertanian 

Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon, Tahun 2014, menunjukkan bahwa produksi 

ikan menurut areal pemeliharaan dan kecamatan yaitu Kecamatan Tomohon Utara 

(18,25 ton), Kecamatan Tomohon Barat (25,00 ton), Kecamatan Tomohon Tengah (7,00 

ton), Kecamatan Tomohon Timur (1,75 ton), Kecamatan Tomohon Selatan (1,15 ton). 

Dari kelima wilayah tersebut, wilayah kecamatan Tomohon Utara dan kecamatan 

Tomohon Barat yang memiliki produksi ikan yang lebih besar dibandingkan dengan 

tiga wilayah lainnya.    

 

d. Pariwisata 

Kepariwisataan di Kota Tomohon sebagai Prime mover ekonomi di kota Tomohon 

dimana Kondisi dan karakteristik wilayah serta klimatologis yang dimiliki oleh Kota 

Tomohon daerah yang unik  baik alamnya sehingga berdampak secara positif terhadap 

usaha-usaha kepariwisataan berupa tempat peristirahatan (Hotel, villa, resort dan 

cottage). Selain itu di Kota Tomohon banyak terdapat secondary house baik oleh 

penduduk Kota Manado maupun dari luar daerah. Adapun objek-objek wisata yang 

menjadi potensi pengembangan sektor kepariwisataan, yaitu : 

1) Objek Wisata Alam 

Danau Pangolombian; Danau Linow; Danau Lahendong; Danau Masarang; Telaga 

Sineleyan; Gunung Mahawu; Gunung Lokon; Gua di Kaki Gunung Masarang; Air 

Terjun Kinilow, Air terjun Tinoor; Air Terjun Pinaras; Panas Bumi di 
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Lahendong;Bukit Tingtingon di Kelurahan Kumelembuai Kecamatan Tomohon 

Timur.  

2) Objek Wisata Sejarah dan Budaya 

Waruga di Woloan Satu; Waruga Nimawanua Sarongsong (Lansot); Waruga di 

Kelurahan Kakaskasen; Patung Opo Dotu Tololiu Tua di Matani; Patung Opo Dotu 

Worang di Kakaskasen; Wallacea House di Rurukan; Vellbox dan Meriam Tua di 

Tinoor; Peninggalan Ruma-rumah jaman  Kolonial di Kaaten (Matani I); Gereja Tua 

(GMIM Sion) di Talete; Gereja Syalom Tumatangtang, Gereja Katolik Hati Kudus 

Yesus di Kolongan, SMA Negeri Tomohon sekolah tertua di Minahasa; Kawasan 

bersejarah Tumatangtang. 

3) Objek Wisata Buatan 

Amphitheatre di Woloan Satu; Kolam Renang di Kinilow; Pemandian Air Panas di 

Lahendong; Industri Rumah Panggung di Woloan; Bukit Doa Mahawu. 

4) Objek Wisata Agro 

Daerah pertanian Rurukan merupakan salah satu tujuan wisata (agrotourism), 

sedangkan di daerah Kakaskasen Kecamatan Tomohon Utara lebih dikenal dengan 

daerah Bunga, dimana sebagian besar masyarakat Kakaskasen melaksanakan 

kegiatan budidaya bunga.   

5) Tomohon International Flower Festival (TIFF) 

TIFF yang digelar sejak tahun 2008 (Tournament of Flower) sampai pada tahun 

2015 ini merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk menjadi salah 

satu faktor pendukung pertumbuhan pembangunan daerah melalui bidang 

pariwisata.  

Adapun kegiatan yang dilaksanakan didalamnya adalah: 

- TIFF (Tomohon International Flower Festival) 

- Tournament of Flower (ToF – Pawai Kendaraan Hias) dilaksanakan tahunan 

setiap tanggal 8 Agustus. 

- Kontes Ratu Bunga; 

- Pameran Bunga/Florikultura;  

- Pagelaran seni budaya daerah dan nusantara; dan 

- Kegiatan tambahan untuk TIFF 2015 adalah: a) Tomohon Linow Lake 10K; b) 

seminar Pengembangan Destinasi Pariwisata APEKSi; c) seminar Gereja-Gereja 

se-Asia; dan d) Turnamen Gateball. 

 

e. Industri 

Perusahaan yang bergerak di bidang Industri di Kota Tomohon pada tahun 2013 

tercatat sebanyak 1.082 unit usaha dengan 2.041 tenaga kerja. Jenis industri tersebut 

masing-masing Industri Pangan dengan jumlah 443 unit untuk perusahaan Formal dan 

409 unit perusahaan Non Formal. Dari jenis Industri ini menyerap tenaga kerja 
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sebanyak 607 orang. Sementara itu untuk jenis Industri Sandang sebanyak 2 unit 

perusahaan Formal dan 194 unit Non Formal dengan tenaga kerja sebanyak 220 orang. 

Pada industri yang bergerak di bidang Industri kimia dan bahan bangunan, jumlah 

perusahaan industri Formal mencapai 86 unit dan 153 unit non formal dengan tenaga 

kerja sebanyak 805 orang. 

Industri logam mesin dan elektronika juga terdapat di Kota Tomohon, 

sebanyak 16 unit perusahaan Formal, 124 unit perusahaan non formal dengan serapan 

tenaga kerja sebanyak 313 orang. Untuk industri kerajinan yang didalamnya terdapat 

industri kerajinan anyaman bambu, biro reklame, kerajinan tempuran, kayu hitam dan 

lainnya terdapat 5 unit perusahaan Formal dan 62 perusahaan non formal dengan 

tenaga kerja yang ada sebanyak 86 orang. 

Industri yang terkenal di Kota Tomohon adalah industri rumah panggung 

(rumah tradisional Minahasa) yang berkembang di desa Woloan.  

 

f.  Perdagangan 

Lokasi jasa yang paling ramai berada di sepanjang jalan raya Tomohon-Manado 

tepatnya berada di Kelurahan Paslaten serta di pertigaan utama di Kelurahan Matani 

yang menghubungkan Tomohon dengan Tondano serta kota-kota lainnya di Minahasa 

(seperti Langowan, Kawangkoan, Tompaso, dll). 

Jenis jasa yang paling banyak diperdagangkan adalah barang-barang yang 

berhubungan dengan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari serta jasa pelayanan 

makanan seperti rumah makan, warung, dll serta jasa bahan konstruksi/bahan 

bangunan. Jenis jasa lain yang saat ini mulai berkembang adalah jasa di bidang 

tanaman hias yang berada di sepanjang jalan utama di Kelurahan Kakaskasen. 

 

Grafik II-3. 

Jumlah Pedagang di Kota TomohonTahun 2014 

 

 

 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2015 
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Pada tahun 2014, banyaknya pedagang di Tomohon berjumlah 128 yang 

terbagi atas satu pedagang besar, 19 orang pedagang sedang dan 108 pedagang kecil, 

walaupun hanya ada satu pasar di Tomohon. Selain pedagang lokal, ada juga 

pedagang asal Minahasa dan Gorontalo.  

Selain penduduk Tomohon, mayoritas pembeli berasal dari Tondano dan dari 

wilayah Kota Manado. Jarak yang sekitar 12 km atau 15 menit perjalanan dari Tondano 

membuat penduduk Tondano lebih senang belanja ke Tomohon, demikian halnya dari 

wilayah Kota Manado yang hanya berjarak 25 km atau sekitar 30 menit.  

Faktor kedekatan dengan Manado membuat distribusi perdagangan dan jasa 

di Tomohon lebih lancar, sehingga kualitas dan kuantitas barang yang diperdagangkan 

juga lebih banyak dan bervariasi. Kegiatan perekonomian kota lebih diuntungkan lagi 

dengan fungsi Tomohon sebagai kota pendidikan dan daerah wisata, yang 

mengakibatkan menjamurnya perdagangan dan jasa penunjang pendidikan seperti 

wartel, warnet, fotokopi, rumah kos dan perbankan. 

Sementara itu, sarana perdagangan di Kota Tomohon terbagi atas jenis 

sarana perdagangan pasar umum berjumlah 1 buah, pasar desa 1 buah, Toko 17 buah, 

Kios 87 buah, warung 416 buah dan rumah makan/restoran berjumlah 42 buah. Jumlah 

sarana perdagangan ini dari tahun ke tahun makin meningkat sebagaimana Tabel 

dibawah ini. 

 

Tabel II-8. 

Jumlah Sarana Perdagangan  di Kota Tomohon 

 

Jenis Sarana Perdagangan 2011 2012 2013 2014 

Pasar umum 1 1 3 3 

Pasar desa 1 1   

Toko 17 17 17 17 

Swalayan/Supermarket   5 5 

Kios 87 87 87 87 

Warung 416 416 416 416 

Rumah Makan/Restoran 42 42 48 48 

Lain-lain   28 28 

Jumlah 564 564 604 604 

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2015 

 

g. Jasa Pemukiman dan Hotel 

Pertumbuhan usaha perhotelan dan jasa penginapan perkembangannya semakin baik 

seiring dengan Pemerintah memberikan insentif kepada Pengusaha jasa untuk 

membuka usaha tanpa membayarkan ijin yang diterbitkan. Hal ini di tunjang juga oleh 
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kondisi geografis alam Tomohon serta daya tarik keindahan alam pegunungan yang 

beriklim sejuk. Disamping itu obyek dan lokasi wisata turut menunjang baik yang 

sudah digarap semakin banyak jumlahnya. Perkembangan terkini dapat diamati bahwa 

disamping terus bertumbuhnya jumlah hotel, juga terjadi peningkatan yang signifikan 

dari pemilikan rumah dan kapling oleh penduduk di sekitar Kota Tomohon, baik yang 

tinggal di Kota Manado, bahkan orang-orang Minahasa yang tinggal di luar negeri 

mapun di luar daerah Sulawesi Utara. 

 

h. Kuliner dan Restoran  

Usaha Kuliner dan restoran tampaknya semakin bertumbuh seiring dengan 

perkembangan perekonomian kota. Jasa kuliner dan restoran menjadi salah satu usaha 

yang akan sangat menunjang pengembangan pariwisata. Kue Biapong, Roti yang 

beragam jenis dan rasa, Kue khas Minahasa, Pia, dan lainnya telah diusahakan oleh 

pengusaha Tomohon sejak lalu. Restoran terus berkembang dan berpotensi untuk 

bertumbuh baik di kawasan pusat kota maupun di pinggiran kota terutama di jalan 

raya Manado Tomohon, Tomohon-Tondano, Tomohon-Sonder, dan bahkan Tomohon-

Tanawangko. 

 

i. Pertambangan, Listrik dan Energi. 

Kota Tomohon memiliki dua lokasi Panas Bumi yakni: Panas Bumi Lahendong dan 

Panas Bumi Pangolombian, serta kedudukan kantor PT PERTAMINA Geothermal Energy 

Area Lahendong. Dari panas bumi tersebut diolah langsung menjadi sumber listrik 

yang disalurkan ke PT. PLN. Area ini juga akan dikembangkan menjadi Geothermal 

Education Park dimana pengembangan ini akan berdampak secara edukasi mengenai 

Geothermal baik dari sumberdaya maupun kegunaannya terhadap masyarakat. 

Keberadaan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahendong memberikan dampak yang 

sangat baik terhadap ketersediaan energi di Sulawesi Utara. Salah satu ketertarikan 

investor untuk melakukan investasi di suatu wilayah adalah jaminan energi dalam hal 

ini ketenagalistrikan. 

 

 

II.1.1.3.   WILAYAH RAWAN BENCANA  

a. Kawasan rawan tanah longsor  

Terjadinya longsor sangat tergantung pada kestabilan/kemiringan lereng, topografi, 

geomorfologi dan kondisi geologi. Daerah yang memiliki kemiringan lereng yang 

curam, > 25% ditambah curah hujan yang tinggi sangat berpotensi untuk terjadinya 

gerakan massa dan akhirnya menimbulkan longsor. Longsor merupakan salah satu jenis 

gerakan masa tanah ataupun percampuran keduanya menuruni atau keluar lereng 

akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Di 
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samping itu, kegiatan pemotongan lereng bukit karena pembuatan jalan di daerah-

daerah berlereng curam dan/atau kegiatan lain sering menjadi penyebab terjadinya 

longsor. Kawasan rawan tanah longsor di Tomohon berada di wilayah Jalur jalan Raya 

Manado-Tomohon (Kelurahan Kinilow dan Tinoor), Rurukan, dan Tara-tara. 

 

b. Kawasan Rawan Banjir 

Banjir yang terjadi di Kota Tomohon karena peluapan air yang berlebihan di suatu 

tempat akibat hujan besar dan peluapan air sungai. Banjir sesaat yang pernah terjadi 

tercatat tertinggi adalah 0,5-1,0 m pada beberapa kawasan cekungan dan dataran di 

kawasan Matani,  Kakaskasen, Paslaten, dll. 

Selain daerah-daerah tersebut, ada juga daerah-daerah lain baik yang berada 

di dataran rendah maupun dataran tinggi, penyebab utama terjadinya banjir adalah 

sistem drainase yang dipenuhi lumpur dan sampah (limbah padat) sehingga saluran air 

tidak berfungsi maksimal. 

Kawasan rawan banjir di wilayah Kota Tomohon adalah: 

1) Kawasan yang berada pada kawasan cekungan/ lembah bukit, seperti kawasan 

matani tiga, matani dua dan walian. 

2) Kawasan sekitar sempadan sungai, seperti sekitar sungai Sineleyan, sungai 

Ranowangko, dll. 

 

c. Kawasan Rawan Bencana 

Kota Tomohon termasuk dalam kawasan rawan bencana alam. Kota Tomohon sangat 

berpotensi terhadap bencana gunung berapi karena terdapat dua gunung api aktif, 

bencana tanah longsor karena topografi daerah yang berbukit dan bergunung, gempa 

bumi karena aktivitas pergerakan lempeng Laut Maluku dan Halmahera yang 

menunjam ke arah barat di bawah busur Minahasa-Sangihe, oleh sebab itu perlu 

dilakukan pemantapan kawasan rawan bencana ini sebagai kawasan lindung yang 

bertujuan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan 

oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.  Untuk 

mempercepat penanganan bencana di Kota Tomohon, Pemerintah melalui instansi 

terkait melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi bencana maupun penanganan 

bencana dan pasca bencana.   

Informasi dari masyarakat dan keterlibatan semua pihak akan sangat 

membantu dalam melakukan penanganan bencana dengan tahapan sebagai berikut: 

Informasi/kejadian awal bencana, Penugasan Tim Reaksi cepat, Penetapan 

status(tingkat bencana), Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.  

  

d. Rawan Gunung Berapi 

Kawasan rawan bencana gunung berapi terletak di sekitar gunung api aktif, yaitu: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hujan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
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- Gunung Lokon dan Empung (Kawah Tompaluan), 

- Gunung Mahawu   

Kawasan rawan bencana gunung berapi (Kawasan Rawan Bencana II untuk 

Lokon) adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, lontaran batu (pijar), 

hujan abu lebat dan lahar. Kawasan rawan bencana ini dibedakan menjadi dua, yaitu: 

- Kawasan rawan terhadap aliran massa berupa awan panas, dan aliran lahar/banjir. 

- Kawasan rawan terhadap material lontaran dan jatuhan seperti : lontaran batu 

(pijar), dan hujan abu lebat. 

Beberapa daerah yang diperkirakan terancam awan panas dari Gunung Lokon 

adalah di sekitar kawah Tompaluan, lereng timur yaitu lembah Sungai Pasahapen ke 

arah Desa kinilow dan sebagian dari Desa Kakaskasen I sedangkan Gunung Mahawu 

adalah di lereng barat mengikuti lembah Sungai Sinambey ke arah Kinilow dan 

Kakaskasen.  

Sungai-sungai yang berpotensi terhadap lahar dari Gunung Lokon adalah 

yang terdapat di lereng dan kaki timur, timur laut, barat laut dan kemungkinan kecil di 

lereng dan kaki selatan. Sungai Pahsahapen di lereng timur yang bermuara di Sungai 

Malalayang yang mengalir ke arah utara (Manado) merupakan sungai paling potensial 

terhadap lahar/banjir.  

Daerah pemukiman yang rawan terhadap bahaya lahar dari kedua gunung 

berapi ini adalah adalah Kinilow yang terletak dekat sungai. Kawasan yang diperkirakan 

dapat terancam lontaran batu dan hujan abu lebat adalah kawasan di radius 3,5 km 

dari pusat erupsi. Pada radius tersebut terdapat banyak pemukiman seperti Rurukan, 

Temboan, Kumelembuai, Kinilow, Kakaskasen Tiga, Kakaskasen .  

Keberadaan Stasiun Pemantauan Gunung Berapi sebagai instansi vertical 

PVMBG di Kota Tomohon sangat membantu masyarakat dalam menerima informasi 

terjadinya bencana gunung berapi. Mitigasi/penanggulangan bencana gunung berapi 

bertujuan untuk memperkecil jumlah  korban dan keresahan yang terjadi karena letusan 

gunung api tersebut. Pada umumnya usaha yang disarankan pada evakuasi dalam kegiatan 

letusan adalah menjauhi pusat-pusat erupsi. 

Upaya penanggulangan bencana gunung berapi didasarkan pada zonasi 

tingkat kerawanan bencana yakni: 

1. Kawasan Rawan Bencana II: disarankan untuk tidak membangun pemukiman baru 

di tempat ini dan rumah-rumah yang terlanjur dibangun di sekitar sungai pada 

kawasan ini dan tidak berada pada ketinggian 25 m atau lebih di atas dasar 

sungai, perlu mewaspadai setiap aktivitas yang terjadi pada gunung berapi ini 

atau sebaiknya direlokasi. Selama musim hujan penduduk di daerah hulu agar 

mengawasi dan memberitahukan adanya aliran lahar yang akan melanda daerah 

hilir. Di daerah ini penanggulangan fisik dengan membangun dam sabo sangat 

diperlukan. 
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2. Kawasan Rawan Bencana I:  wilayah ini cukup aman untuk pemukiman dan 

kegiatan usaha. Pada saat hujan abu penduduk harus tinggal di rumah atau 

bangunan yang kokoh dengan memakai topi, kacamata, kain penutup hidung dan 

menutup bak air yang terbuka. Apabila hujan abu sudah mereda harus segera 

membersihkan endapan abu di atas atap. 

 

Tabel II-9. 

Banyaknya Kejadian Bencana Daerah Kota Tomohon Tahun 2014 

 

Jenis Bencana 
Jumlah 

Kejadian 

Kerusakan 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

sedang 

Rusak 

Berat 

Kebakaran 4 5 - - 

Banjir 4 4 - - 

Tanah Longsor 7 7 - - 

Pohon Tumbang 7 7 - - 

Cuaca ekstrim/ 

  angin puting beliung 

1 7 - - 

Tanggap darurat letusan Gunung  Lokon 27 - - - 

 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tomohon, Tahun 2015 

 

 

II.1.1.4   DEMOGRAFI 

a. Jumlah penduduk  

Data jumlah penduduk menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel II-10. 

Jumlah Penduduk Tahun 2011-2015 

 

Tahun Jumlah 

2011 95. 575 

2012 99. 129 

2013 99.750 

2014 101. 665 

2015 102.231 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, April 2015. 
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b. Laju Pertumbuhan Penduduk 

Laju Pertumbuhan penduduk hingga April tahun 2015 sebesar 2,359% dengan jumlah 

penduduk sebanyak 102.231 jiwa. Artinya laju pertumbuhan penduduk Kota Tomohon 

bertambah sebanyak 2.356 jiwa dari tahun sebelumnya. Dengan kata lain laju 

pertumbuhan penduduk terjadi penurunan angka dari tahun sebelumnya. Hal ini 

menandakan kebijakan kependudukan dan program pembangunan sosial dan ekonomi 

yang dilaksanakan di Tomohon selama satu dekade yang telah berhasil menurunkan 

angka kelahiran dan kematian sehingga mampu menghambat laju pertumbuhan 

penduduk.   

Penyebaran penduduk di Kota Tomohon tidak merata di seluruh kecamatan. 

Jumlah penduduk terbesar penyebarannya terdapat di kecamatan Tomohon Utara 

sebanyak 29.568 jiwa, Hal ini disebabkan karena kecamatan Tomohon Utara memiliki 

kawasan yang lebih luas yaitu sebesar 42,28 km² merupakan daerah pengembangan 

pemukiman penduduk serta berdekatan dengan pusat kota dan pusat ekonomi  

sehingga banyak pendatang baik dari dalam maupun luar di kecamatan Tomohon 

utara. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di kecamatan Tomohon 

Timur dengan jumlah 11.456  jiwa hal ini disebabkan wilayah tersebut berada di daerah 

yang dijadikan lahan pertanian karena berada di daerah perbukitan seperti 

Kumelembuai dan Rurukan. 

Walaupun demikian jumlah penduduk tomohon masih akan bertambah. Di 

Kota Tomohon yang pertumbuhan pendududuknya telah menurun berakibat terjadi 

pertumbuhan struktur umur penduduk   

 

c. Distribusi Penduduk 

Distribusi penduduk di Kota Tomohon tidak merata, Perbandingan jumlah penduduk 

menurut jenis kelamin bisa dilihat berdasarkan angka sex ratio lebih besar dari 100 

maka didaerah tersebut lebih banyak penduduk berjenis kelamin laki-laki. Secara 

umum Kota Tomohon mempunyai penduduk laki-laki yang paling besar dibanding 

dengan perempuan dengan angka sex ratio sebesar 103.52 sedangkan dibandingkan  

tahun 2014 menunjukkan bahwa sex ratio 103.44 berarti tingkat kelahiran berjenis 

kelamin Perempuan lebih banyak yang lahir daripada Laki-laki. Selanjutnya dapat 

dilihat pada Tabel dibawah ini. 
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Tabel II-11. 

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan 

 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, Tahun 2015 

 

Rasio kepadatan penduduk (Population Density Ratio) merupakan kondisi 

yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena perubahan jumlah penduduk 

di satu wilayah baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah 

satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat 

kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan ruangan. Rasio kepadatan penduduk 

yaitu angka yang menyatakan berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada 

periode tahun tertentu dan untuk tahun 2013 rasio kepadatan penduduk 187 jiwa /Km 

persegi di tahun 2014  

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah 

penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah 

penduduk waktu sebelumnya. 

Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan 

penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun maupun 

migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat 

kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Angka 

pertumbuhan penduduk Kota Tomohon berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan persamaan linear yaitu 1,45% berbeda dengan tahun 2014 dimana 

terjadi pertumbuhan sebesar 1,84%. 

Kecamatan 

2013 2014 

Male Female Total 
Sex 

Ratio 
Male Female Total 

Sex 

Ratio 

Tomohon 

Selatan 
12.245 11.652 23.897 105,08 12.461 11.941 24.402 104,35 

Tomohon 

Tengah 
9.673 9.764 19.437 99,06 9.822 9.927 19.749 98,94 

Tomohon 

Utara 
14.638 14.097 28735 103,83 14.984 14.376 29.360 104,22 

Tomohon 

Barat 
8.446 7.913 16.359 106,73 8.626 8.068 16.694 106,91 

Tomohon 

Timur 
5.738 5.584 11.322 102,75 5.801 5.659 11.460 102,50 

Kota 

Tomohon 
50.740 49.010 99.750 103,52 51.694 49.971 101.665 103,44 
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Kepadatan Jumlah penduduk terbesar di Kota Tomohon Tahun 2014 terdapat di 

Kecamatan Tomohon Tengah yaitu sebesar 2.099 jiwa/km2 sedangkan Kepadatan 

paling rendah berada di Kecamatan Tomohon Barat sebesar 409 jiwa/km2 disebabkan 

karena wilayah yang cukup luas. Keadaan ini masih sama dengan keadaan tahun 2013 

dimana penduduk terpadat ada di Tomohon Tengah sedangkan tidak padat berada di 

Tomohon Barat. Kepadatan Penduduk Kota Tomohon secara umum yaitu berada di 

angka 690 jiwa/km2. 

 

Tabel II-12. 

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk  

Menurut Kecamatan Tahun 2014 

 

Kecamatan 
Luas Area Penduduk  Kepadatan 

Penduduk / Km² Km2 % Jumlah % 

1. Tomohon Selatan  32,95 22,38 24.402 24.010 740 

2. Tomohon Tengah  9,41 6,39 19.749 19.432 2098 

3. TomohonTimur  21,88 14,86 11.460 11.280 523 

4. Tomohon Barat  40,69 27,64 16.694 16.388 409 

5. Tomohon Utara  42,28 28,73 29.360 28.890 694 

Kota Tomohon 147,21 100 101.665 100 690 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, Tahun 2014 

 

Jumlah Kepala Keluarga di Kota Tomohon tahun 2014 sebanyak 30.902 KK 

sedangkan yang memiliki Kartu Keluarga baru mencapai 25.720 KK atau 83.23 % berarti 

belum seluruh Keluarga memiliki Kartu Keluarga.   

 

d. Struktur Ketenagakerjaan 

Tomohon mempunyai potensi tenaga kerja yang cukup besar, ini terlihat dari angka 

tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK yang cukup besar selama tiga tahun berturut-

turut di atas 60%, tahun 2014 angka TPAK di Kota Tomohon sebesar 63,18%, angka ini 

lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti 63,18% dari penduduk termasuk 

dalam usia kerja adalah angkatan kerja yang siap untuk bekerja dan terlibat dalam 

kegiatan produksi. Tingkat pengagguran di Kota Tomohon selama tiga tahun terakhir 

selalu mengalami penurunan. Hal ini menunjukan banyaknya lapangan pekerjaan yang 

tersedia dan bisa menyerap angkatan kerja yang ada. Usaha pemerintah Kota 

Tomohon dalam hal ini ketenagakerjaan cukup berhasil untuk menurunkan angka 

pengangguran. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki di Kota Tomohon 

yaitu sebesar 78,42%. Lebih besar dari TPAK perempuan sebesar 48,03%. Sehingga 
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terlihat jelas bahwa tingkat pengaguran terbanyak pada perempuan sebesar 13,41% 

sedangkan laki-laki hanya sebesar 5,77% dari total pengangguran 8,68%. 

Angkatan kerja di Kota Tomohon didominasi oleh kelompok umur 25–54 

tahun sebanyak 32.098 orang atau 73,1% kemudian kelompok umur 55 keatas 

sebanyak 7.262 orang atau 16,5% dan kelompok umur 15-24 tahun sebanyak 4.546 

orang atau 10,3%. 

Tabel berikut dibawah ini memberikan gambaran bahwa masyarakat Kota 

Tomohon yang sebagian besar bekerja dari berbagai sektor baik formal maupun non 

formal dibandingkan dengan yang belum bekerja/tidak bekerja. Lebih lengkapnya 

dapat diihat pada Tabel II.13. 

 

Tabel II-13. 

Kepala Keluarga Menurut Pekerjaan di Kota Tomohon Tahun 2014 

 

Jenis Kegiatan Jumlah % 

Belum/Tidak Bekerja 1.534 4.96 

Mengurus Rumah Tangga 2.246 7.27 

Pelajar/ Mahasiswa 369 1.00 

Pensiunan 1.202 3.89 

Pekerja 25.611 82.88 

Jumlah 30.902 100 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon, Tahun 2015 

 

 

Tabel II-14.  

Penduduk Berumur 18 Tahun Ke Atas  

Menurut Jenis Kegiatan Utama Dan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kegiatan Utama 2011 2012 2013 

I. Angkatan Kerja 43.915 43.906 45.733 

 1. Bekerja 40.056 40.095 43.112 

 2. Pengaguran 3.859 3.811 2.621 

II. Bukan angkatan kerja  

(sekolah, mengurus rumah tangga dsb) 
24.525 25.583 28.304 

Jumlah 68.440 69.489 119.770 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 61.73% 63.18% 61.77% 

Tingkat pengangguran 8.79% 8.68% 5.73% 

Sumber : Profil Kota Tomohon Tahun 2015 
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Angkatan kerja di Kota Tomohon dilihat dari jenis kelamin didominasi oleh penduduk 

laki-laki sebanyak 27.174 orang atau 61,9% dan selanjutnya 16.732 orang ataun 38,1% 

adalah perempuan. Seperti pada Tabel dibawah ini : 

 

Tabel II-15.  

Penduduk Berumur 18 Tahun Ke Atas  

Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin 

 

Kelompok umur Laki-laki Perempuan 2012 

15 -24 3.158 1.388 4.546 

25-54 19.576 12.522 32.098 

55+ 4.440 2.822 7.262 

Jumlah 27.174 16.732 43.906 

                  Sumber : Tomohon Dalam Angka Tahun 2013  

 

Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon bahwa pada tahun 2014 tercatat 

jumlah Pencari Kerja Laki-laki sebanyak 1.618 sedangkan perempuan sebanyak 1.316.  

Keadaan ini menunjukkan bahwa jumlah pencari kerja baik laki-laki maupun 

perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja. 

 

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

Dari Tabel diatas, dapat digambaran tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota 

Tomohon berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 2012 menurut jenis kegiatan 

utama dan jenis kelamin adalah 63,18% yang terdiri dari tingkat partisipasi laki-laki 

sebesar 78,42% dan perempuan sebesar 48,03%. Sementara itu, untuk tingkat 

penggangguran  laki-laki mencapai 5,77% dan tingkat pengangguran perempuan yang 

mencapai 13,41% dengan total persentase sebesar 8,68%. 

 

f. Status Pekerjaan 

Tomohon mempunyai potensi tenaga kerja yang cukup besar, ini terlihat dari angka 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang cukup besar. Status pekerjaan di Kota 

Tomohon hingga tahun 2010 masih di dominasi pada lapangan usaha perdagangan, 

transportasi, keuangan dan jasa-jasa yang mencapai angka 24.294 jiwa. Sementara itu 

untuk lapangan usaha pertambangan, industri, listrik, air dan bangunan sepertinya 

belum begitu diminati, jumlah lapangan usaha ini hanya mencapai 7.528 jiwa, 

sedangkan untuk lapangan usaha pertanian mencapai angka 9.940 jiwa. Selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.  
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Tabel II-16. 

Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja 

Menurut Lapangan Usaha Dan Jenis Kelamin (2010) 

 

Lapangan Usaha Laki-laki Perempuan Jumlah 

Pertanian  7 341 2 599 9 940 

Pertambangan, Industri, Listrik 

dan Air, dan Bangunan  

6 723 805 7 528 

Perdagangan, Transportasi, 

Keuangan, dan Jasa-Jasa  

12 473 11 821 24 294 

Jumlah 26 537 15 225 41 762 

  Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2010 

 

 

II.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

Secara umum indikator yang dapat mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat 

pada fokus kesejahteraan, pemerintahan  dan ekonomi adalah perkembangan Indikator 

PDRB, Pendapatan Perkapita, Inflasi kemiskinan dan sebagainya. Sementara untuk fokus 

kesejahteraan sosial mencakup indikator Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar, 

Angka Partisipasi Murni, Angka Harapan Hidup merupakan indikator yang dapat 

mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat pada focus kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi secara umum. Sedangkan untuk fokus Sosial mencakup indikator 

jumlah grup kesenian dan olahraga serta fasilitas pendukung yang ada. 

Aspek kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama penyelenggaraan 

pemerintahan suatu daerah. pada aspek ini dapat mengukur tingkat kesejahteraan 

masyarakat terhadap pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki suatu daerah 

dengan capaian berbagai indikator yang difokuskan pada kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, serta fokus seni budaya. 

 

II.1.2.1   Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Pada fokus ini, perkembangan ekonomi di Kota Tomohon dapat dilihat 

pertumbuhannya melalui beberapa indikator ekonomi. Dengan adanya indikator 

ekonomi maka dapat diketahui pula tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di 

Kota Tomohon. Indikator tersebut adalah: 

 

a. Pertumbuhan ekonomi / PDRB 

Kualitas perkembangan pembangunan suatu wilayah salah satunya dapat lihat dengan 

tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 
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dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang 

sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Walaupun begitu, 

pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan meskipun 

tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. 

 

Grafik II-4. 

Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Secara makro, pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon pada kurun waktu tahun 2005 

sampai dengan 2012 atas dasar harga konstan berdasarkan data BPS Kota Tomohon 

capaian grafiknya agak menaik pada level 5 sampai 6 %, hanya pada tahun 2008 naik 

cukup signifikan menjadi 7,58% hal ini terjadi karena adanya multiplier effect dari 

kegiatan pariwisata yaitu pelaksanaan iven Tomohon International Flower Festival (TIFF). 

Pada tahun 2012 capaian pertumbuhan sebesar 6,92% yang percepatannya agak lebih 

besar dari tahun 2011 yang sebesar 6,29%. Tahun 2013 terjadi peningkatan meskipun 

sedikit yaitu 6,93%. Walaupun secara grafik terlihat bahwa pertumbuhan kecil 

perkembangannya  namun sebenarnya pergerakannya ada tapi melambat. dan capaian 

tersebut masih lebih baik dari pertumbuhan Nasional yang hanya mencapai 5% dan 

sedikit lebih kecil dari Provinsi Sulut yang sebesar 7%.  

Capaian pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir yang sangat 

signifikan disebabkan oleh adanya investasi pemerintah berupa alokasi APBD Kota 

Tomohon (Belanja Modal)  dan dana pusat (DAK) termasuk Dana Tugas Pembantuan 

yang teralokasi cukup besar pada masyarakat Kota Tomohon dan faktor keamanan 

yang kondusif serta iven pariwisata yang digelar baik berskala nasional maupun 

internasional di Kota Tomohon maupun di Kota Manado. Pertumbuhan sektoral yang 

paling besar masih pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor 

bangunan dan jasa-jasa.   

Perkembangan ekonomi di Kota Tomohon berdasarkan indikator PDRB secara 

umum mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut untuk PDRB atas dasar harga 
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berlaku maupun konstan. Tahun 2013 PDRB adhb Kota Tomohon mencapai 1.8 trilyun 

rupiah sedangkan PDRB adhk mencapai 808 Milyar rupiah. Peningkatan tersebut 

menciptakan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,93%. 

 

Tabel II-17. 

PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2011 sampai Tahun 2013 

 

Uraian 2011 2012 2013 

PDRB ADHB 1.481.561.830.000 1.637.616.570.000 1.818.809.710.000 

PDRB ADHK 705.785.960.000 755.902.020.000 808.306.700.000 

Sumber: PDRB Kota Tomohon Tahun 2014 

 

Grafik II-5. 

PDRB Kota Tomohon (Milyar Rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PDRB Kota Tomohon Tahun 2014 

Perkembangan ekonomi di Kota Tomohon tidak terlepas dari kegiatan 

ekonomi daerah yang berdekatan yakni kota Manado. Perkembangan ekonomi Ibukota 

provinsi diyakini memberikan pengaruh yang sangat berarti terhadap perkembangan 

ekonomi Kota Tomohon terutama dari sisi inflasi. 

Pencapaian perkembangan Pembangunan ekonomi  yang diukur dari 

perhitungan PDRB tersebut menjadi salah satu indikator makro pembangunan untuk 

mencapai tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, 

memeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi 

regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor 

sekunder dan tersier. Dengan kata lain arah dari pembangunan ekonomi untuk 

mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik dengan tingkat pemerataan yang 

diharapkan. 

 

 



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Kota Tomohon Tahun 2016 

38 
 

b. Laju Inflasi 

Perkembangan ekonomi di Kota Tomohon tidak terlepas dari kegiatan ekonomi pada 

skala-skala yang lebih besar atau pada kegiatan ekonomi daerah yang berdekatan 

yakni Kota Manado. Perkembangan ekonomi Kota Manado diyakini memberikan 

pengaruh yang sangat berarti terhadap perkembangan ekonomi Kota Tomohon, 

terutama dari sisi inflasi.  

Kota Manado pada bulan Desember 2013 mengalami inflasi sebesar 2,69% 

(BPS Sulut 2014). Laju Inflasi tahun kalender sebesar 8,12% dan inflasi year on year 

(yoy) pada desember 2013 terhadap desember 2012 sebesar 8,12%. Inflasi terjadi 

karena adanya kenaikan indeks pada semua kelompok pengeluaran. Kelompok bahan 

makanan naik sebesar 7,97%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 

sebesar 0,79% sedangkan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 

sebesar 0,16%. Untuk kelompok sandang sebesar 0,90% diantaranya kelompok 

kesehatan 0,19%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,16% dan 

kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,32%. Untuk lengkapnya 

pada table dibawah ini : 

 

Tabel II-18. 

Nilai Inflasi 2008-2013 

 

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 

Inflasi(%) 2,31 6,28 0,67 6,04 8,12 

Sumber : BPS Sulawesi Utara, Tahun 2014 

 

c. PDRB Per Kapita 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu menunjukan meningkatnya 

kemakmuran masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat juga ditentukan oleh 

pemerataan akan hasil-hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan 

diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi pula menyebabkan tidak 

meningkatnya pendapatan per kapita. 

Demikian juga dengan pemerataan kesejahteraan, tingginya laju pendapatan 

tidak selalu diikuti oleh meratanya pendapatan yang diterima oleh masyarakat. PDRB 

per kapita di Tomohon pada tahun 2013 sebesar Rp. 19.113.777,-. Angka ini 

menunjukan besarnya produktivitas penduduk pada tahun 2013. Angka ini merupakan 

angka atas dasar harga berlaku. Artinya tidak mempertimbangkan perubahan harga. 

Jika mempertimbangkan perubahan harga sejak tahun 2000 sebagai tahun dasar, maka 

PDRB per kapitanya adalah Rp. 8.494.453,-. Untuk lebih jelasnya, perkembangan nilai 

PDRB per kapita dari tahun 2009-2013 dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 
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Grafik II-6. 

PDRB Per Kapita Kota Tomohon 

 

                                                    

Sumber: PDRB Kota Tomohon Tahun 2014 

 

 

II.1.2.2   Fokus Kesejahteraan Sosial 

Salah satu keberhasilan pembangunan di Kota Tomohon adalah adanya dukungan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui jalur pendidikan, Pemerintah berupaya 

untuk menghasilkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui 

ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana untuk peningkatan 

mutu pendidikan. Dari segi pencapaian kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari 

capaian kinerja indikator Angka Melek Huruf. Jumlah penduduk yang berusia di atas 15 

tahun dan bisa baca tulis (melek huruf) mencapai 99,84%. Ini berarti terdapat sebanyak 

81.926  jiwa telah melek huruf dari total penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2014 

yang sebanyak 82.058  jiwa. Sementara anak yang masih belum bisa baca tulis (buta 

aksara) sebesar 0,16% (Sumber: Profil Kota Tomohon 2015). 

 

Grafik II-7. 

Angka Melek Huruf di Kota Tomohon Tahun 2012-2014 
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Dalam rangka pemberantasan buta aksara di Kota Tomohon, selama tahun 

2012 Pemerintah Kota Tomohon bersama-sama dengan stakeholder menyelenggarakan 

pendidikan non formal dan pendidikan luar sekolah melalui program Paket C terutama 

pendidikan keaksaraan fungsional.  

Sementara itu untuk Rata-rata lama sekolah bagi pelajar di Kota Tomohon 

adalah 9.89 pada tahun 2012–2014  menjadi 10.0 atau masing-masing mencapai 100%. 

Untuk angka kelulusan pada tingkatan SD, SMP/MTs hingga SMA/SMK/MA masing-

masing mencapai 100%.  

 

Grafik II-8. 

Rata-rata lama sekolah di Kota Tomohon Tahun 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon, Tahun 2015 

 

Sedangkan untuk anak-anak yang sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Tahun 

2013 sebanyak 118 siswa dengan rincian sebagai berikut : Siswa SLB GMIM Damai laki-

laki sebanyak 27 siswa dan perempuan 25 siswa sedangkan SLB St. Anna jumlah laki-

laki sebanyak 35 siswa dan perempuan 31 siswa. Jumlah Penduduk diatas 15 Tahun 

yang bisa baca tulis Tahun 2014  sebanyak 93.275 orang sedangkan Jumlah Penduduk 

diatas 15 Tahun yang belum atau tidak bisa baca tulis berjumlah 582 orang. 

 

 

II.1.2.3   Fokus Seni Budaya dan Olahraga 

Definisi kebudayaan adalah  suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk 

sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan 

pengalamannya serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. Suatu kebudayaan 

merupakan milik bersama anggota suatu masyarakat atau suatu golongan sosial yang 

penyebarannya kepada anggota-anggotanya dan pewarisannya kepada generasi 

berikutnya dilakukan melalui proses belajar dan dengan menggunakan simbol-simbol 

yang terwujud dalam bentuk yang terucapkan maupun yang tidak (termasuk juga 

sebagai peralatan yang dibuat oleh manusia). 
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Dimensi peninggalan sejarah yang ditandai dengan adanya situs budaya 

sebanyak 19 jenis cagar budaya, masing-masing: satu jenis peninggalan sejarah, 13 

jenis waruga dan 5 jenis situs/gedung bersejarah yang tersebar di lima kecamatan.  

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang di gunakan sehari hari baik di sekolah 

mupun dalam bermasyarakat.  Bahsa Tombulu merupakan bahasa ibu atau bahasa 

yang digunkan di sebagian besar Kelurahan yang ada di Kota Tomohon, tetapi ada 

pula Bahasa Tountemboan yang digunakan oleh masyarakat.  Budaya Mapalus atau 

gotong royong yang tetap berlangsung  dan dilestarikan oleh masyarakat  menjadi 

salah satu faktor penting dalam menjaga keutuhan kehidupan sosial. 

Sebagai kota wisata budaya, Tomohon merupakan salah satu kota destinasi 

wisata Nasional bahkan Internasional. Keindahan alam yang masih asri menjadi daya 

tarik wisata yang cukup kuat, terbukti semakin banyaknya wisatawan Domestik dan 

Mancanegara yang berkunjung dan tinggal di Kota Tomohon.  

 Jumlah grup kesenian pada tahun 2014 sebanyak 207 grup hal ini terus 

bertambah seiring dengan pelaksanaan Tomohon International Flower Festival yang 

dilaksanakan setiap tahun serta iven-iven lokal baik yang dilaksanakan oleh pemerintah 

kota maupun instansi  lainnya.  

Jumlah gedung kesenian pun sampai dengan tahun 2014 tidak bertambah. 

Hanya terdapat satu lokasi yaitu di Taman Kota di Kelurahan Paslaten Satu, Bukit Doa 

Kelong, Amphitheatre dan Aula Bukit Inspirasi yang merupakan tempat representative 

untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan seni budaya. Namun di beberapa kelurahan 

terdapat aula serbaguna yang kapasitasnya cukup besar yang sering menjadi tempat 

pelaksanaan iven-iven lokal. 

Dari bidang olahraga, atlet-atlet asal Kota Tomohon juga telah menunjukkan 

prestasi yang baik sampai pada iven internasional, walaupun terkadang pada beberapa 

iven mereka tampil dengan membawa nama daerah lain. Ke depan, pengembangan 

dan fasilitasi terhadap atlet daerah akan terus ditingkatkan. 

Sarana olahraga di Kota Tomohon termasuk banyak variasinya. Terdapat satu 

stadion olahraga (Stadion Lanbertus Nicolas Palar) di Walian Kecamatan Tomohon 

Selatan dimana tersedia satu lapangan bola besar lengkap dengan tribun dan parkir di 

kompleks eks Rindam di Kakaskasen Tiga, kolam renang standar nasional di Kinilow 

dan kompleks Lokon Boutique Resort serta banyak terdapat lokasi yang digunakan 

bersama sebagai sarana olahraga lokal di hampir semua kelurahan. 

Selain itu terdapat beberapa lokasi olahraga yang dikelola oleh swasta seperti 

tempat Futsal di Talete II dan Woloan dan sarana olahraga terpadu seperti Fides dan 

lain sebagainya. 
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II.1.3   ASPEK PELAYANAN UMUM 

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2008, maka untuk aspek pelayanan 

umum dibagi dalam dua fokus urusan, yaitu urusan wajib dan pilihan. Pada urusan ini 

menggambarkan tentang Pelayanan publik atau pelayanan umum yang merupakan 

segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik 

yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di Kota Tomohon terdapat 

26 urusan wajib yang dilaksanakan serta 7 urusan pilihan yang dilaksanakan. 

 

II.1.3.1   Fokus Layanan Urusan Wajib 

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja 

penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, 

perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga 

sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman 

modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam 

negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, 

perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan 

masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan 

perpustakaan. 

 

II.1.3.1.1   Pendidikan 

Pemerintah Kota Tomohon yang menganggarkan lebih dari 25% APBD sebelum 

perubahan, dan 31% setelah perubahan dari total APBD untuk pendidikan. Dapat 

dilihat dari peningkatan belanja daerah untuk peningkatan kebutuhan pendidikan di 

Kota Tomohon, yaitu: penambahan gedung sekolah, pengadaan buku/kepustakaan 

serta alat-alat peraga/praktik sekolah dan alokasi dana tunjangan profesi guru PNS. 

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari indikator 

Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar. Untuk Angka Partisipasi Kasar 

(APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan perbandingan antara jumlah 

penduduk usia sedang sekolah di jenjang tertentu dengan jumlah murid kelompok usia 

yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% 

karena adanya siswa di luar usia sekolah atau siswa yang tinggal di daerah sekitar 

Tomohon. Di Kota Tomohon umumnya telah mencapai angka partisipasi yang 

memuaskan.  Target MDG’s APM Tahun 2015 untuk pendidikan dasar mendekati 100% 

dan tingkat rasio melek huruf melebihi 100% 

Adapun APK SD Kota Tomohon telah melampaui 100% untuk tahun 2011 

hingga tahun 2013. Sementara tuntuk APM di Kota Tomohon  berkisar pada 66% 
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hingga 98% dari tahun 2010 hingga tahun 2013, ditargetkan APM Kota Tomohon 

tahun 2015 mencapai 100%. sebagaimana pada Tabel dibawah ini 

 

Tabel II-19. 

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Tomohon 

 

Angka Partisipasi Kasar 

(APK) % 
2011 2012 2013 2014 

SD/MI 117.77 118.00 103,71 106.92 

SMP/MTs 137.01 138.00 113,24 113.6 

SMA/SMK/MA 150.46 150.00 113,83 147 

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon, Tahun 2015 

 

 

Tabel II-20. 

Angka Partisipasi Murni Kota Tomohon 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon, Tahun 2015 

 

Untuk populasi murid tahun 2013 sebagai berikut: SD/MI 9.789 murid, 

SMP/MTs 5.761 murid, SMA/SMK/MA 5.720 murid. Dibandingkan dengan  Data Tahun 

2014 SD/MI 9.908 murid, SMP/MTs 4.808 murid, SMA/SMK/MA 5.785 jumlah murid 

Tahun 2014 lebih banyak  daripada tahun 2013, hal ini berarti bahwa jumlah siswa 

setiap tahun menunjukkan kenaikan yang signifikan. Jumlah Bangunan gedung sekolah 

SD 66 unit, SMP 24 unit, SMA/SMK 10 unit dan MA 1 unit dengan jumlah guru 1.622 

orang. 

Pada Tabel dibawah terlihat bahwa pada tahun 2014 rasio guru dengan 

murid untuk semua jenjang sekolah semakin kecil. Satu orang guru rata-rata 

menangani sekitar 10-15 siswa. Dengan Jumlah Guru SD 872 orang, guru SMP 298 

orang dan guru SMA/K 452 orang. Dibawah ini data rasio guru/murid sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Angka Partisipasi Murni  

(APM) % 
2011 2012 2013 2014 

SD/MI 97.25 98.5 97,85 98.44 

SMP/MTs 66.84 85.00 89,31 98.40 

SMA/SMK/MA 89.52 91.00 61,96 89.52 
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Tabel II-21. 

Rasio Guru/Murid di Kota Tomohon 

 

Indikator 2011 2012 2013 2014 

Rasio Guru/Siswa SD/MI 1:14 1:14 1:14 1 :14 

Rasio Guru/Siswa 

SMP/MTs 

1:14 1:12,8 1:13,2 1 :12 

Rasio Guru/Siswa SMA/MA 1:10 1:20 1:20 1 : 11 

Rasio Guru/Siswa SMK 1:15 1:15 1:15 1 : 15 

 Sumber : Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon, Tahun 2015 

 

Untuk Perguruan Tinggi Kota Tomohon memiliki sembilan Perguruan Tinggi, 

yaitu: 1) Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT); 2) Institut Theologia Parakletos; 

3) Universitas Sari Putra Indonesia Tomohon (UNSRIT); 4) Sekolah Tinggi Pastoral Don 

Bosco; 5) Institut Teknologi Minaesa (ITM); 6) Akademi Fisioterapi St. Lukas; 7) Akademi 

Perawat Bethesda; 8) Akademi Perawat Gunung Maria; dan 9) Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Manado (FIP-UNIMA). Di Kota Tomohon terdapat sekolah tertua di 

Minahasa yaitu SMA Negeri I dan juga memiliki sekolah bertaraf internasional yaitu 

SMA Lokon. 

Untuk Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/SMK/MA masing-

masing mencapai 100%. Berdasarkan data tahun ajaran 2013/2014, Jumlah lulusan 

pada jenjang SD: 1.824 siswa, SMP/MTs: 2.407 siswa dan SMA/SMK: 2.092 siswa 

Kelulusan Tahun ajaran 2013/2014 secara persentase 100 % atau dapat dikatakan Lulus 

semua. 

 

Tabel II-22. 

Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi 

 

Nama Sekolah 
2013 

Jumlah 
2014 

Jumlah 
Negeri Swasta Negeri Swasta 

TK/PAUD  47 47  50 50 

SD 21 47 68 21 47 68 

SLTP 4 18 22 4 18 22 

SMU 2 8 10 2 8 10 

SMK 1 6 7 1 6 7 

PERGURUAN TINGGI 1 8 9 1 8 9 

JUMLAH   163   166 

 Sumber : Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon, Tahun 2015 
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Grafik II-9. 

Angka Kelulusan Siswa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pendidikan Daerah Kota Tomohon, Tahun 2015 

 

Sementara itu, untuk Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 

47,53% (TA 2012/2013), dengan perhitungan jumlah Guru SD-SMA tahun 2013 

sebanyak 1.821 sedangkan pada tahun 2014 banyaknya guru 1.622 lebih sedikit dari 

tahun sebelumnya dikarenakan banyaknya guru yang purnabakti. Sedangkan jumlah 

guru berijazah kualifikasi S1/D-IV tahun ajaran 2012/2013 di Kota Tomohon  adalah 

482 guru SD, 350 guru SMP, 550 guru SMA/SMK. Sedangkan jumlah guru yang telah 

memperoleh Sertifikasi adalah: Guru SD 494 orang, Guru SMP 214 orang dan Guru 

SMA/SMK 233 orang. 

 

II.1.3.1.2   Kesehatan 

Sistim pelayanan kesehatan di Kota Tomohon melalui  upaya  kesehatan dengan dua 

kategori yaitu upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.  

Pemerintah kota menyiapkan fasilitas kesehatan yang tersebar di lima 

Kecamatan se-Kota Tomohon. Fasilitas tersebut antara lain: Dua unit Rumah Sakit, 7 

unit puskesmas, 69 unit Posyandu, dan 1 unit polindes. Untuk tenaga Dokter yang 

tersebar di 7 puskesmas berjumlah 51 orang. Sedangkan tenaga dokter yang berada di 

rumah sakit sebanyak 61 orang. Pelayanan kesehatan didukung pula dengan sarana 

operasional berupa kendaraan roda dua sebanyak 75 unit.  

Jumlah tenaga dokter yang melayani keluhan kesehatan masyarakat di Kota 

Tomohon secara umum sebanyak  117 orang. Sebanyak 64 orang adalah dokter umum 

dan 31 orang adalah dokter spesialis serta sisanya dokter gigi. Keluhan kesehatan yang 

tercatat di Kota Tomohon sebanyak 49.417 keluhan. Jenis keluhan yang paling 

1824 siswa
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dominan hipertensi/tekanan darah tinggi dengan persentase 37,53%. Urutan kedua 

adalah penyakit ISPA dengan persentase 20,92%. Sedangkan keluhan yang terendah 

disebabkan oleh kecelakaan sebesar 1,98%. 

 

Tabel II-28. 

Sarana Prasarana Kesehatan 

Kota Tomohon Tahun 2011-2014 

 

Sarana dan 

Prasarana 

JUMLAH (UNIT) MENURUT TAHUN 

2011 2012 2013 2014 

Rumah Sakit 2 2 2 2 

Puskesmas 

Perawatan 

5 5 5 6 

Puskesmas Non 

perawatan 

2 2 2 1 

Puskesmas 

Pembantu 

29 29 29 29 

Posyandu 69 69 69 69 

Polindes 1 1 1 1 

Poskesdes 4 4 4 6 

GFK 1 1 1 1 

 Sumber: Dinas Kesehatan dan Sosial, Tahun 2015. 

 

Sedangkan tenaga dokter diKota Tomohon banyak didominasi dokter umum 

sedangkan dokter spesialis dan dokter gigi mempunyai angka yang jauh lebih sedikit 

sehingga ditahun yang akan datang diharapkan penambahan tenaga dokter spesialis 

dan dokter gigi, seperti data dibawah ini: 

 

Tabel II-29. 

Jumlah Tenaga Dokter Menurut 

Unit Kerja Tahun 2014 

 

Unit Kerja 
Dokter 

Spesialis 

Dokter 

Umum 

Dokter 

Gigi 

Puskesmas 1 32 5 

Rumah Sakit 31 25 5 

Institusi Diknakes/ Diklat  0 0 0 

Sarana Kesehatan Lain  0 0 0 

Dinas Kesehatan Kota 5 3 0 

Jumlah 37 60 10 

Sumber: Profil Kota Tomohon Tahun 2015. 
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Dalam menunjang derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat 

miskin dan kurang mampu yang meningkat akibat perubahan tren penyakit dalam 

masyarakat, fungsi rumah sakit swasta dianggap kurang maksimal akibat keterbatasan 

sarana layanan khusus untuk masyarakat miskin. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah 

kota untuk dapat membangun Rumah Sakit Daerah. 

Selanjutnya, Prevalensi Gizi Buruk di Kota Tomohon terus mengalami 

perubahan yang signifikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2006 cakupan Gizi buruk 

di Kota Tomohon mencapai 3.72 % dan tahun 2007 mencapai 2.9 % tersebar di 

keseluruhan wilayah Kota Tomohon. Namun upaya peningkatan kesehatan yang 

ditangani secara bersama dengan intansi terkait memberi hasil cakupan hingga 0% 

pada tahun 2008 sampai tahun 2014. Target tahun 2015 sebesar 15,5% prevalensi 

balita kekurangan gizi serta angka kematian balita menurun dari 97 per 1.000 kelahiran 

pada tahun 1991 menjadi 44 per 1.000 kelahiran pada tahun 2015.   

Angka kematian Balita 2011 sampai dengan tahun 2014 masih menemui 

masalah dimana ada terdapat kematian 4 Balita per 1000 kelahiran hidup.  Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan terhadap Balita masih perlu di 

maksimalkan agar AKABA dapat diminimalisir. 

 

Tabel  II-30. 

Angka Kematian Balita/1000 Kelahiran Hidup  2011 – 2014 

 

Angka Kematian Balita  

2011 2012 2013 2014 

0,59 1,17 2,58 2,58 

Sumber: Dinas Kesehatan dan Sosial, Tahun 2015. 

 

Grafik II.10. 

Angka Kematian Balita Tahun 2014 

 

 

    Sumber: Dinas Kesehatan dan Sosial, Tahun 2015. 
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Untuk angka kematian ibu, tahun 2011 berhasil mencapai angka 0,06, tahun 

2012 dan 2013 pada angka 0,03, dan 2014 pada angka 0,02. 

Secara nasional untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015 sebesar 1,02 

per 100.000 kelahiran hidup. 

 

Grafik II-11. 

Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup 

 

 

Sumber: Dinas Kesehatan dan Sosial, Tahun 2015. 

 

II.1.3.1.3   Pekerjaan Umum 

Pembangunan Jalan di Kota Tomohon dari tahun ke tahun terus ditingkatkan. Data tiga 

tahun terakhir menunjukkan kondisi yang membaik. Kondisi jalan Baik, meningkat dari 

tahun 2012 menjadi 324,10 km. Untuk kondisi jalan Sedang pada tahun 2012 

sepanjang 21,94 km, kondisi jalan rusak 20,46 km, kondisi jalan rusak berat sepanjang 

2,48 km. Dengan demikian secara umum terjadi peningkatan terhadap perkembangan 

kondisi jalan di Kota Tomohon sebagai mana Grafik dibawah ini.  

Perkembangan status jalan dan kewenangan di Kota Tomohon terbagi atas 

status jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota. Untuk status jalan yang menjadi 

kewenangan Nasional yang ada di Kota Tomohon hingga tahun 2012 seluas 27,00 km, 

sedangkan untuk status jalan yang menjadi kewenangan provinsi seluas 12.00 km dan 

status jalan yang menjadi kewenangan kota seluas 368,97 km. 

Pembangunan jalan Hotmix 42 km dan dan perkerasan jalan 5,56 km serta dengan 

pembangunan satu unit jembatan dengan bentang 10 m telah dianggarkan untuk 

akses bagi masyarakat. Sementara rehabilitasi atau pemeliharaan jalan hotmix dan 

swakelola sepanjang 10 km serta 1 unit rehabilitasi jembatan agar terpeliharanya 

infrastruktur di Kota Tomohon. 
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Grafik II-12. 

Perkembangan Kondisi Jalan Kota Tomohon (km) 

 

 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tomohon, Tahun 2015 

 

 

Grafik II-13. 

Kondisi Jalan Menurut Jenis Permukaan Kota Tomohon (km) 

 

 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tomohon, Tahun 2015 

 

 

Grafik II-14. 

Status Jalan Menurut Kewenangan (km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Tomohon, Tahun 2015 
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II.1.3.1.4   Perumahan 

Indikatornya adalah rumah tangga pengguna air bersih, lingkungan pemukiman kumuh 

dan rumah layak huni. Untuk rumah tangga pengguna air bersih di Kota Tomohon dari 

data yang ada berjumlah 28.739  (jumlah total rumah tangga: 30.902  rumah tangga). 

Capaian kinerja pengguna air bersih yang ada di Kota Tomohon sebesar 93 %. 

Sementara itu jumlah rumah tangga yang belum menggunakan air bersih berkisar pada 

7 % atau sebanyak 2.163 rumah tangga.  Keadaan ini di tunjang juga juga oleh 

Pelayanan PDAM yang semakin maksimal terhadap penyaluran air bersih di Kota 

Tomohon. 

 

Grafik II-15.  

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih tahun 2014 

 

 

   Sumber: diolah 

 

Pada indikator lingkungan pemukiman kumuh di Kota Tomohon tingkat 

pencapaiannya sebesar 0% atau tidak ada permukiman kumuh di Kota Tomohon, 

sedangkan untuk indikator rumah layak huni atau Rumah Memenuhi Syarat  di Kota 

Tomohon mencapai  82.47 %  jumlah sebanyak 20.143 rumah dari total 24.422 rumah 

di Kota Tomohon. Dengan demikian tersisia 17.52 % rumah yang belum layak huni di 

Kota Tomohon atau sekitar   4.279 rumah. 

 

II.1.3.1.5   Penataan Ruang 

Dalam penataan kota yang memiliki konsep berwawasan lingkungan, Kota Tomohon 

memiliki ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang ada seluas 4.416,54 ha 

sementara itu untuk luas wilayah ber HPL/HGB atau Hak Pengelolaan dan Hak Guna 

Bangunan di Kota Tomohon sebesar 192,7 ha. 
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II.1.3.1.6   Perencanaan Pembangunan 

Indikator dalam perencanaan pembangunan adalah ketersediaan dokumen 

perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah 

ditetapkan dengan PERDA, ketersediaan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan PERDA, ketersediaan 

dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta penjabaran 

program RPJMD ke dalam RKPD. 

Pemerintah Kota Tomohon terhadap hal tersebut memiliki dokumen 

perencanaan yang telah ditetapkan melalui PERDA masing-masing Peraturan Daerah 

Nomor 4 tahun 2011 tentang RPJPD Kota Tomohon 2005-2025 dan Peraturan Daerah 

Nomor 5 tahun 2011 tentang RPJMD Kota Tomohon 2011-2015 serta Peraturan Daerah 

Nomor 15 tahun 2013 tentang RKPD tahun 2014. Untuk penjabaran program di Kota 

Tomohon, sebanyak 143 program untuk tahun 2014 yang tercantum dalam dokumen 

RPJMD Kota Tomohon Tahun 2011-2015, dan dalam dokumen RKPD 2014 ke-143 

program tersebut masuk dalam usulan program untuk dilaksanakan, sehingga tingkat 

pencapaiannya sebesar 100%. 

 

Tabel II-31. 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Tomohon 

 

Dokumen 

Perencanaan 

Peraturan Daerah/ 

Peraturan Walikota 

Keterangan 

RPJPD Nomor 4 tahun 2011 RPJPD 2005-2025 

RPJMD Nomor 5 tahun 2011 RPJMD 2011-2015 

RKPD Nomor 16 tahun 2011 RKPD 2012 

RKPD Nomor 12 Tahun 2012 RKPD 2013 

RKPD Nomor 15 Tahun 2013 RKPD 2014 

 Sumber: BAPPEDA Kota Tomohon, Tahun 2015 

 

II.1.3.1.6   Perhubungan 

Jalur perhubungan di Kota Tomohon hanya menggunakan jalur darat dan tidak 

memiliki jalur udara atau laut mengingat topografi wilayah Kota Tomohon yang 

berbeda dengan kota lainnya di sekitar Tomohon. Dalam keseharian jalur perhubungan 

yang digunakan adalah jalur angkutan darat. Sementara itu analisis indikator pada 

urusan perhubungan di Kota Tomohon nampaknya belum mencapai capaian kinerja 

yang maksimal. hal ini dikarenakan jumlah angkutan darat belum mencukupi kuota 

jumlah penumpang yang ada. Dari data yang tersedia, jumlah angkutan darat yang ada 
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sepanjang tahun 2014 dalam Kota Tomohon sebanyak 632  hal ini berarti semakin 

banyaknya jumlah trayek 20 yang ada di Kota Tomohon. Fasilitas sarana dan prasarana 

yang mendukung jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 60.040 per hari. 

Melihat perkembangan lalulintas serta pelayanan terhadap Penumpang  di Kota 

Tomohon sehingga Kementerian Perhubuangan memberikan penghargaan Wahana 

Tata Nugraha Tahun 2014. 

 

Grafik II-16. 

Perbandingan Jumlah Angkutan Darat terhadap Jumlah Penumpang 

di Kota Tomohon Tahun 2014 

 

 

Sumber: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Tomohon, 2015 

 

II.1.3.1.7   Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup merupakan bagian dari pencapaian misi pemerintah Kota Tomohon 

dengan indikator kinerja mencakup penanganan sampah, kebersihan, tempat 

pembuangan sampah (TPS) serta penegakan hukum terhadap kasus lingkungan yang 

ada. Pada indikator kebersihan tingkat pencapaian tahun 2013 mencapai 100% hal ini 

di ukur dari jumlah pasar tradisional yang tergolong baik per jumlah seluruh pasar 

tradisional yang ada. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Tomohon berhasil memperoleh 

penghargaan Adipura untuk kategori Kota Kecil Terbersih.  

Di Tomohon jumlah pasar tradisional berjumlah satu unit sementara jumlah  

seluruh pasar tradisional hanya satu unit. Untuk indikator penegakkan hukum 

lingkungan selama tahun 2013 belum didapati adanya kasus lingkungan yang terjadi. 

 

II.1.3.1.8   Pertanahan 

Secara khusus untuk penanganan urusan ini lebih berkonsentrasi penanganan sertifikat 

lahan, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian ijin lokasi, secara umum 

urusan pertanahan di Kota Tomohon berjalan dengan baik karena umumnya 
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pemenuhan indikator terhadap luas lahan yang bersertifikat terus dimantapkan 

termasuk indikator penyelesaian kasus tanah Negara dan penyelesaian ijin lokasi yang 

ditangani secara intensif oleh instansi terkait. 

 

Tabel II-32. 

Banyaknya Sertifikat Tanah Yang Dikeluarkan  

Menurut Jenis Hak Atas Tanah 2010-2014 

 

Hak Atas Tanah 2010 2011 2012 2014 

Hak Milik 516 2.813 5.820 2.336 

Hak Guna 

Bangunan 

- - 477  

Hak Guna Usaha - - 0  

Hak Pakai - - 43  

Jumlah 516 2.813 6.340 2.336 

Sumber : Tomohon Dalam Angka Tahun 2013 

 

II.1.3.1.9   Kependudukan dan Catatan Sipil 

Pada tahun 2013 jumlah penduduk sebanyak 99.875 jiwa dan tahun 2014 jumlah 

penduduk lebih sedikit menjadi 99.750 jiwa dengan laju pertumbuhan berkurang 

sebesar -0,13%. Data jumlah penduduk adalah sebagai berikut: 

 

Tabel II-33.  

Jumlah Penduduk Kota Tomohon Tahun 2011-2014 

 

Tahun Jumlah Penduduk 

2011 95 575 

2012 99 129 

2013 99.750 

2014 101.665 

Sumber: Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Tomohon, Tahun 2014 

 

Sementara itu, penerapan sistem KTP Nasional atau e-KTP (KTP elektronik) 

berhasil dilaksanakan Pemerintah Kota Tomohon selang tahun 2013 dan jumlah 

penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 59.984 jiwa. 

Indikator lainnya untuk urusan kependudukan dan catatan sipil adalah 

kepemilikan akta (akta perkawinan, kelahiran, kematian dan perceraian). 
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II.1.3.1.10   Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Partisipasi perempuan di Kota Tomohon patut dibanggakan, hal ini terukur 

dari tingkat partisipasi kaum hawa ini  diberbagai bidang. Salah satunya partisipasi di 

lembaga pemerintahan. Kondisi saat ini, pekerja perempuan di lembaga pemerintah 

tahun 2013 mencapai 2.103 orang dari 3.206 jumlah pekerja pada lembaga pemerintah 

atau mencapai 65,60%. Sementara itu angka melek huruf perempuan berusia 15 tahun 

ke atas sebesar 0% atau tidak ada lagi buta huruf pada jenjang kelompok usia 

tersebut. 

Untuk partisipasi angkatan kerja perempuan saat ini, jumlah partisipasi 

angkatan kerja perempuan mencapai 16.732 orang dan bukan partisipasi angkatan 

kerja 18.107 jumlah angkatan kerja perempuan yang ada di Tomohon. 

Untuk partisipasi angkatan kerja perempuan saat ini, jumlah partisipasi 

angkatan kerja perempuan mencapai 16.732 orang dan bukan partisipasi angkatan 

kerja 18.107 jumlah angkatan kerja perempuan yang ada di Tomohon. 

 

Grafik II-17. 

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah  2013 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Tahun 2014 

 

II.1.3.1.10   Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Aspek pelayanan umum pada urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera 

meliputi indikator prevalensi peserta KB aktif dan rasio petugas lapangan KB/penyuluh 

KB di Kota Tomohon.  
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Grafik II-18. 

Prevalensi Peserta KB Aktif di Kota Tomohon 2013 

 

 

Sumber: Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Tahun 2015 

 

Jumlah pasangan Usia Subur Tahun 2014 sebanyak 14.243 orang  sedangkan 

yang mengikuti program KB secara aktif sebanyak 12.793 orang dan yang tidak aktif 

berjumlah 1.450 orang.  Untuk indikator prevalansi peserta KB aktif tahun 2014 89,87% 

dari jumlah pasangan usia subur aktif.  Sementara itu pada indikator rasio petugas 

lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap kelurahan, dari 44 kelurahan yang ada, 

jumlah petugas yang tersedia hanya berjumlah enam orang, dengan demikian rasio 

yang ada yakni 1:7 artinya satu orang melayani tujuh kelurahan.  

 

II.1.3.1.11   Sosial 

Pada urusan sosial, di Kota Tomohon memiliki sejumlah sarana sosial seperti panti 

asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan lainnya yang tersebar di 

lima kecamatan yang ada. Dari total keseluruhan terdapat 12 buah sarana sosial 

dimaksud. 

Jumlah Penduduk miskin berdasarkan data yang ada sampai dengan bulan 

desember tahun 2013 berjumlah 52.158 data tersebut berdasarkan jumlah kepesertaan 

Jamkesmas dan Jamkesda Kota Tomohon tahun 2013.  

 

II.1.3.1.12   Ketenagakerjaan 

Pada urusan ketenagakerjaan angka tingkat partisipasi angkatan kerja cukup besar, 

dimana pada tahun 2013 TPAK Kota Tomohon 64,17% dari penduduk yang termasuk 

dalam usia kerja adalah angkatan kerja yang siap untuk bekerja dan terlibat dalam 

kegiatan produksi. 

 

II.1.3.1.13   Penanaman Modal 

Perusahan yang bergerak dibidang industri di Kota Tomohon pada tahun 2014 tercatat 

Berjumlah 662 unit usaha dengan 1876 tenaga kerja. Jenis industri tersebut masing-

masing dengan 169 perusahaan formal dengan jumlah tenaga kerja 697 orang dan 483 
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perusahaan non formal dengan tenaga kerja 1179 orang. Industri Sandang dengan dua 

perusahaan formal dan 194 perusahaan non formal dengan tenaga kerja 220 orang. 

Industri kimia dan bahan bangunan dengan 86 perusahaan formal dan 153 perusahaan 

non formal dengan tenaga kerja 805 orang. Industri Logam/elektronik dengan 16 

perusahaan formal dan 124 perusahaan non formal dengan tenaga kerja 313 orang.  

Industri Kerajinan tempurung, kayu hitam, kayu kelapa dengan lima perusahaan formal 

dan 62 perusahaan non formal dengan tenaga kerja 86 orang, serta industri rumah 

panggung yang cukup berkembang di kelurahan Woloan. Diharapkan kontribusi pihak 

swasta terhadap pembangunan di Kota Tomohon dalam investasi usaha yang 

dilaksanakan.   

Sesuai dengan Grand Strategy Pengembangan Industri Tanaman Hias Menuju 

Kota Bunga, Kota Tomohon diharapkan menjadi salah satu daerah pengembangan 

kawasan tanaman hias di kawasan Indonesia bagian timur dengan harapan, Tomohon 

dapat secara kompetitif menjadi salah satu penghasil dan pengekspor bunga di 

kawasan pasifik. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah kota telah melakukan 

berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan investasi terutama dibidang 

florikultura yang berdampak peningkatan kunjungan wisatawan dari dalam maupun 

luar negeri.  

 

 

II.1.3.2   FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN 

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator 

kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintah daerah Kota Tomohon diantaranya 

pencapaian di pariwisata dan Penanaman Modal. 

 

II.1.3.2.1   Pariwisata 

Pemerintah Kota Tomohon menjadikan seluruh potensi wisata Kota Tomohon sebagai 

skala prioritas dalam acuan pembangunan Kota Tomohon menuju kota Pariwisata yang 

diharapkan bisa mendunia. Adapun bentuk pengembangan yang telah dan akan 

dilaksanakan berupa pembangunan akses jalan menuju kawasan wisata serta fasilitas 

toilet umum, area parkir ditempat wisata, Tourism Sign Board, Gazebo. 

Terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2013, dimana 

jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 13.534 orang, tahun 2014 Kunjungan 

Wisman 14.023 orang  sedangkan untuk jumlah wisatawan domestik pada tahun 2013 

sebanyak 126.597 Kunjungan Wisatawan Domestik Tahun 2014 berjumlah 132.102 

orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana grafik dibawah ini: 
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Grafik II-19. 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara 

Tahun 2010 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tomohon, Tahun 2015 

 

Berdasarkan data yang tersedia, Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota 

Tomohon berjumlah satu Perusahaan (sumber: Badan Penanaman Modal, Tahun 2015) 

sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berjumlah 267 Perusahaan 

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Tahun 2015). 

Kontribusi pihak swasta terhadap pembangunan di Kota Tomohon 

mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Profil Kota 

Tomohon Tahun 2013 bahwa pada Tahun 2013 Nilai Investasi mencapai Rp. 

14.987.623.000,- dengan nilai produksi sebesar Rp. 63.012.384.000,- unit usaha sebesar 

1.082 dan tenaga kerja mencapai 2.041 orang. Hal ini jelas menunjukan peningkatan 

bila dibanding tahun sebelumnya yang nilai investasi sebesar 14.565.702.000, nilai 

produksi sebesar 62.213.655.000 dengan 1.075 unit usaha dan 2.035 tenaga kerja.  

 

 

II.1.4   ASPEK DAYA SAING DAERAH 

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ 

infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 

 

II.1.4.1   Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 

Indikator dalam kemampuan ekonomi daerah yaitu: 

- Angka konsumsi rumah tangga perkapita pertahun; 

- Angka konsumsi rumah tangga perkapita per kecamatan; 

- Nilai Tukar Petani pertahun; 

- Nilai Tukar Petani berdasarkan kecamatan; 

- Persentasi konsumsi rumah tangga non pangan pertahun; dan 

- Persentasi konsumsi rumah tangga non pangan per kabupaten/kota. 
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II.1.4.2   Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur menjadi fokus 

pembangunan suatu wilayah pemerintahan, antara lain infrastruktur jalan yang 

merupakan akses mobilitas yang mampu menggerakan berbagai sisi pembangunan. 

Perkembangan Jalan yang ada di Kota Tomohon berdasarkan data Dinas Pekerjaan 

Umum menurut status atau kewenangan Nasional hingga tahun 2012 adalah 27,00 km 

sedangkan jalan Provinsi sebesar 12,00 km dan jalan Kota sebesar 368,97 km. 

Indikator dalam fokus ini antara lain: rasio ketaatan terhadap RTRW, 

persentasi luas wilayah produktif dan persentasi luas wilayah produktif berdasarkan 

kecamatan. 

 

II.1.4.3   Fokus Iklim Berinvestasi 

Kemudahan dalam pengurusan administrasi menjadi bahan pertimbangan investor 

dalam berinvestasi. Beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis iklim 

investasi di Kota Tomohon: 

- Angka Kriminalitas 

- Jumlah Demonstrasi 

- Lama Proses Perijinan 

 

Tabel II-34. 

Angka Kriminalitas 

 

No Jenis Kriminalitas 2011 2012 2013 2014 

1 Kasus Narkoba - - - 3 

2 Kasus Pembunuhan 3 1 - 3 

3 Kasus Seksual 3 2 7 2 

4 Kasus Penganiayaan 145 123 197 241 

5 Kasus Pencurian 98 73 107 97 

6 Kasus Penipuan 72 38 19 18 

7 Kasus Pemalsuan Uang - - - - 

8 Lainnya 372 305 - - 

 Jumlah 693 542 330 364 

       Sumber: Polresta Tomohon, Tahun 2015 

 

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2014 kasus 

penganiayaan masih menduduki rangking tertinggi dalam jenis kriminalitas yang terjadi 

di Kota Tomohon. Namun dengan semakin baiknya kinerja aparatur kepolisian 

diharapkan kasus-kasus diatas dapat diminimalisir. 
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Tabel II-35. 

Angka Demontrasi 

 

No Uraian 
Tahun 

2011 2012 2013 2014 

1 Bidang Politik 2 - - - 

2 Bidang Ekonomi - - - - 

3 Kasus Pemogokan Kerja 2 1 2 - 

4 Unjuk Rasa - 2 3 2 

5 Lainnya 2 1   

 Jumlah 6 4 5 2 

        Sumber: Polresta Tomohon, Tahun 2015 

 

Menurut data Polresta Tomohon pada tahun 2014 Angka Demonstrasi yang 

terjadi di Kota Tomohon berjumlah dua kali unjuk rasa. Hal ini memberikan dampak 

positif pada iklim investasi. 

Untuk lama proses perijinan, sesuai data Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, 

berkisar 1-7 hari untuk berkas yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah 

kota membuka peluang yang besar terhadap investasi sesuai dengan aturan yang 

berlaku. 

 

II.1.4.3   Fokus Sumber Daya Manusia 

Piramida Penduduk Tahun 2013 menunjukkan Struktur Stationary sedangkan tahun 

2014 masih menunjukkan tren yang sama dengan tahun sebelumnya. Ratio 

Ketergantungan penduduk (Dependency Ratio) atau rasio beban tanggungan adalah 

angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif 

(penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia di atas 65 tahun) dengan 

banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio 

ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia 

produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (15-65 tahun ke atas). 

Semakin tinggi presentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban 

yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang 

belum produktif dan atau tidak produktif. Struktur penduduk Kota Tomohon memiliki 

beban ketergantungan yang rendah di tahun 2013 sekitar 39,76% tren tahun 2014 

menunjukkan ratio ketergantungan rendah. Artinya bahwa penduduk usia produktif 

lebih besar dari penduduk belum dan tidak produktif. Kenyataan ini harus di 

manfaatkan oleh Pemerintah Kota Tomohon secara maksimal dimana partisipasi 

pembangunan daerah harus di tunjang oleh ketersediaan lapangan kerja yang cukup 

dan kualitas SDM yang handal. 


