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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang 

A. Kondisi Geografis dan Iklim 

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian 

tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam 

kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan 

Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan 

Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera 

Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat 

Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto. Letak geografis 

sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup 

strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara 

maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Posisi 

koordinat Kabupaten Malang terletak antara 112o17’,10,90” Bujur Timur dan 

112o57’,00,00” Bujur Timur dan antara 7o44’,55,11” Lintang Selatan dan 

8o26’ ,35,45” Lintang Selatan. 

Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 Km2 (sumber; Balai Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai Brantas), Kabupaten Malang terletak pada urutan luas 

terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di 

wilayah Propinsi Jawa Timur. 
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Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi 

yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah 

pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak di 

bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan 

daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada 

ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur 

membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah 

lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl. 

Terdapat sembilan gunung dan satu pegunungan yang menyebar merata 

di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang. 

Beberapa gunung telah dikenal secara nasional yaitu Gunung Semeru (3.676 

meter) gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Bromo (2.329 meter), Gunung 

Kawi (2.651 meter), Gunung Kelud (1.731 meter), Gunung Welirang (2.156 

meter), Gunung Panderman (2.040 meter), Gunung Arjuno (3.339 meter), 

Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Batok (2.868 meter) dan 

Pegunungan Kendeng (600 meter). Kondisi topografi yang demikian 

mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air 

yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya 

mengairi lahan pertanian. Dari 18 sungai besar dan bernama di wilayah 

Kabupaten Malang, diantaranya, terdapat Sungai Brantas, sungai terbesar dan 

terpanjang di Jawa Timur. Hulu Sungai Brantas bagian atas terdapat di wilayah 

Kota Batu dan hulu bawah berada di wilayah Kabupaten Malang. 

Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah 

Kabupaten Malang sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat 
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tinggal dan tempat peristirahatan. Tinggi pusat pemerintahan kecamatan 

(Kantor Camat) dari permukaan laut berkisar antara 240-1.299 meter dpl. 

Berdasarkan hasil pemantauan tiga pos pemantauan Stasiun Klimatologi 

Karangploso- Malang, pada Tahun 2015 suhu udara rata-rata relatif rendah, 

berkisar antara 17o C hingga 27,6o C. Kelembaban udara rata-rata berkisar 

antara 9 persen hingga 99,0 persen dan curah hujan rata-rata berkisar antara 

15,3 mm hingga 485 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada Bulan 

Juli- Oktober, hasil pemantauan Pos Karangkates. Sedangkan rata-rata curah 

hujan tertinggi terjadi juga pada Bulan April, hasil pemantauan Pos 

Karangploso. 

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Malang 

 

Sumber : SPD Kabupaten Malang Tahun 2016. 
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B. Pemerintahan 

Unit administrasi pemerintahan dibawah kabupaten adalah kecamatan. 

Setiap kecamatan membawahi beberapa kelurahan/desa dan setiap 

kelurahan/desa terbagi habis dalam dusun/dukuh ataupun rukun warga (RW)/ 

Rukun Tetangga (RT). Secara rinci wilayah administrasi Pemerintah 

Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 

12 kelurahan dan 378 desa, yang terbagi habis ke dalam 3.035 RW dan 13.906 

RT . 

Roda pemerintahan berjalan lancar dalam rangka merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi derap pengembangan. Sebagai salah satu 

indikasi pencapaian kemajuan pembangunan dapat dicermati melalui tingkat 

perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa/kelurahan merupakan cermin 

kemandirian dalam mengorgani sasikan dan menggerakkan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Keberhasilan pembangunan desa 

tidak terlepas dari kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang ada sebagai 

pelaku maupun sebagai sasaran pembangunan. Salah satu tolok ukur 

kemampuan SDM adalah tingkat pendidikan. Kepala desa dengan tingkat 

pendidikan SMP sekitar 13,24 persen, SMU sekitar 56,76 persen, Akademi 

3,51 persen, dan Universitas 26,49 persen.  

Untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan dan sebagai upaya 

peningkatan kinerja pemerintah secara keseluruhan maka Pemerintah 

Kabupaten Malang selalu berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya 

baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Aspirasi politik 
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masyarakat Kabupaten Malang berjalan baik sesuai koridornya melalui 

beberapa partai besar. 

C. Jumlah Penduduk  

Menurut hasil proyeksi penduduk Kabupaten Malang tahun 2015 

berjumlah 2.544.315 jiwa. Jumlah terserbut terdiri dari laki-laki 1.278.511 

(50,24 persen) jiwa dan perempuan 1.265.804 (49,76 persen) jiwa. 

Berdasarkan komposisi umurnya maka penduduk Kabupaten Malang termasuk 

Penduduk Intermediate. Komposisi umur anak (0-14 tahun) sekitar 24,07 

persen (dibawah 30 persen) dan umur tua (65+ tahun) sekitar 7,80 persen 

(dibawah 10 persen). Sedangkan jika dilihat menurut umur median (umur yang 

membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama) maka 

penduduk Kabupaten Malang tergolong tua dengan umur median pada 

kelompok 30-34 tahun. Sementara umur median intermediate berada pada 

kisaran 20-30 tahun dan umur median muda adalah 20 tahun kebawah. Dengan 

komposisi umur produktif (15–64 tahun) sekitar 68,12 persen.  
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Tabel 3.1 Jumlah Penduduk berdasarkan luas wilayah di 

Kecamatan Kabupaten Malang 

 

 

Sumber: BPS Kabupaten Malang. 

 

 

 



60 
 

3.2 Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang 

Kantor Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Malang 

bertempat di jalan Merdeka Timur No.3 Kota Malang. 

A. Gambaran Umum dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang 

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa 

Kabupaten Malang adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah 

bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan kewenangan dan 

tugas pembantuan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai bidang tugasnya. Untuk Melaksanakan tugas tersebut Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang memiliki fungsi 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. 

2. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

pemberdayaan masyarakat dan desa. 

3. Pelaksanaan administrasi Dinas. 

 

Adapun bagan susunan organisasi mengacu pada Peraturan Bupati 

Kabupaten Malang Nomor 34 Tahun 2016, susunan organisasi Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang sebagaimana bagan 

dibawah ini : 
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Bagan 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan 

Desa Kabupaten Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Sumber :  Peraturan Bupati No. 34 tahun 2016 tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Malang 

 

Berikut adalah tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian di 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas: memimpin Dinas dalam 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas; dan 
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melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang 

tugasnya. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi 

perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

program Dinas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan; 

b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan 

pendidikan pelatihan pegawai; 

c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan 

masyarakat; 

d. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, 

kearsipan dan perpustakaan; 

e. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset 

daerah; 

f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, 

kebersihan dan keamanan kantor; dan 

g. Pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 

program Dinas. 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 
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a. Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 

b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi 

kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan 

pegawai; 

c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan 

surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan 

d. Menyelenggarakan administrasi perkantoran; 

e. Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

4. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas: 

a. Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub 

Bagian Keuangan dan Aset; 

b. Melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang 

meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan 

verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; 

c. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban 

penyelenggaraan anggaran Dinas; 

d. Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan 

program dan rencana strategis Dinas; 

e. Melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan 

peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor; 
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f. Menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian;  

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

5. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas; 

c. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja 

kegiatan Dinas; 

d. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja 

kegiatan tahunan; 

e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan 

monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana 

pertimbangan kepada pimpinan; 

f. Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan 

perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 

g. Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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Tabel 3.2 Daftar Pegawai Golongan dan Jabatan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang 
 

No  Nama Jabatan Pangkat / Golongan 

1.  Drs. Eko Susanto Kepala Dinas BPM Pembina Tingkat I 

(IV/b) 

2.  Ir. Moh Darwis Sekretaris  Pembina (IV/a) 

3. Drs. Mohammad Qoori, 

MPSA 

Kabid. Pemberdayaan 

Potensi Desa 

Pembina (IV/a) 

 

4. Effy Maria Ulfah, S.P, 

M.Si 

Kabid. Pemerintahan Desa Pembina (IV/a) 

5.  Drs. Heru Rudianto, MM Kabid. Pemberdayaan 

Usaha Ekonomi Masyarakat 

Pembina (IV/a) 

6. Drs. Gunawan Wibisono, 

MM 

Kabid. Pemberdayaan 

Lembaga Kemasyarakatan  

Pembina (IV/a) 

7. Fauji, S.AP Kasubag. Perencanaan, 

Evaluasi dan Pelaporan 

Penata (III/c) 

8. Emi Sutatik, S.AP Kasubag. Umum dan 

Kepegawaian 

Penata (III/c) 

9. Yutinah Lutfah, S.Sos, 

MM 

Kasubag. Keuangan dan 

Aset 

Penata (III/c) 

10. Oni Eko Cahyono, S.E Ka. Seksi Pengembangan 

Usaha Ekonomi Masyarakat 

Penata Tk I (III/c) 

11. M. Kosim, SH Ka. Seksi Pengembangan 

Usaha Sektor Informal 

Penata Tk I (III/c) 

12. Kun Setyana Ekowati, 

BA 

Ka. Seksi Ekonomi 

Masyarakat dan Rumah 

Tangga Sasaran 

Penata Tk I (III/d) 
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13. Gatot Irawadi, S.Sos Ka. Seksi Pengembangan 

Lembaga Kemasyarakatan 

Penata Tk I (III/c) 

14.   Ka. Seksi Pengembangan 

Lembaga Adat 

 

15. Wahju Martini, S.Sos, 

MM 

Ka. Seksi Peningkatan 

Partisipasi dan Swadaya 

Masyarakat 

Penata Tk I (III/d) 

16. Moh. Tohiron, S.Sos Ka. Seksi Pengembangan 

Kawasan Perdesaan 

Penata Tk I (III/c) 

17. Dra. Lilik Sulistyowati Ka. Seksi Pengembangan 

Sumber Daya Desa 

Penata Tk I (III/d) 

18. Mariyoto, S.Pd, M.Pd Ka. Seksi Pengembangan 

Pemanfaatan Teknologi 

Tepat Guna 

Penata Tk I (III/d) 

19. Drs. Haris Sudirman Ka. Seksi Penataan 

Pemerintahan Desa 

Penata TK I (III/c) 

20. Endah Dwi Suhesti, 

S.Sos, M.Si 

Ka. Seksi Penatausahaan 

Keuangan Desa 

Penata Tk I (III/d) 

21. Kustriadi Ka. Seksi Penatausahaan 

Aset Desa 

Penata Muda (III/b) 

22. Suyud  Staff Penata Muda (III/a) 

23. Riyanto  Staff Penata Muda (III/a) 

24. Suhartono Staff Penata Muda (III/a) 

25. Ida Yuliana Staff Penata Muda (III/a) 

26. Hamsia Mutan Staff Penata Muda (III/a) 

27. Sutrisno Staff Penata Muda (III/a) 

28. Mahmudi Staff Penata Muda (III/a) 
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29. Kustriadi Staff Penata Muda (III/a) 

30. Soedarsono Staff Penata Muda (III/a) 

31. Fauzi  Staff Penata Muda (III/a) 

Sumber : Arsip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang 

 

B. Tugas dan Fungsi Bidang Pemerintahan Desa 

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas: 

1. Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan di bidang pemerintahan desa; 

2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pemerintahan Desa 

mempunyai fungsi: 

1. Penyusunan program kerja bidang pemerintahan desa; 

2. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi potensi dan permasalahan 

pemerintahan desa; 

3. Penyusunan draf rancangan terkait regulasi pemerintahan desa; 

4. Penyusunan pedoman umum dan teknis tentang penataan 

pemerintahan desa, penatausahaan keuangan desa dan aset desa; 

5. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan/bimbingan teknis, sosialisasi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

6. Pelaksanaan fasilitasi Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; 

7. Pelaksanaan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat 

desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa; 
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8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penataan 

pemerintahan, penatausahaan keuangan dan aset desa; dan 

9. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan, 

penatausahaan keuangan dan aset desa. 

 

 Di dalam Bidang Pemerintahan Desa terbagi menjadi tiga seksi yaitu 

Seksi Penataan Pemerintahan Desa, Seksi Penatausahaan Keuangan Desa 

dan Seksi Penatausahaan Aset Desa. Dimana masing-masing Seksi tersebut 

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa. 

1. Tugas Seksi Penataan Pemerintahan Desa 

a. Menyusun program kerja dan rencana aksi seksi penataan 

pemerintahan desa; 

b. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi dan ermasalahan 

penataan pemerintahan desa; 

c. Menyusun draf rancangan terkait regulasi pemerintahan desa serta 

menyusun pedoman umum dan teknis tentang administrasi 

pemerintahan desa; 

d. Memfasilitasi pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa; 

e. Memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan 

anggota Badan Pemusyawaratan Desa; 

f. Melakukan kajian penyiapan bahan dalam proses pembentukan, 

pemekaran, penggabungan, pemecahan dan penghapusan desa; 
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g. Memfasilitasi/pendampingan proses penyusunan dokumen 

perencanaan strategis desa, jangka menengah dan tahunan; 

h. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi pelatihan, bimtek dan 

pendampingan profil desa serta optimalisasi penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam sistem administrasi desa; 

i. Melaksanakan penilaian/lomba desa; 

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan dan 

deseminasi informasi desa; dan 

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugasnya. 

2. Tugas Seksi Penatausahaan Keuangan Desa 

a. Menyusun program kerja dan rencana aksi seksi penatausahaan 

keuangan desa; 

b. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi dan permasalahan 

penatausahaan keuangan desa; 

c. Menyusun pedoman umum dan teknis tentang penatausahaan 

keuangan desa; 

d. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi kebijakan di bidang 

penatausahaan keuangan desa; 

e. Melaksanakan fasilitasi pelatihan/bimbingan teknis di bidang 

penatausahaan keuangan desa; 

f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penatausahaan 

keuangan desa; dan 
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g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugasnya. 

3. Tugas Seksi Penatausahaan Aset Desa 

a. Menyusun program kerja dan rencana aksi seksi penatausahaan aset 

desa; 

b. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi dan permasalahan 

penatausahaan aset desa; 

c. Menyusun pedoman umum dan teknis tentang penatausahaan aset 

desa; 

d. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi kebijakan di 

bidangpenatausahaan aset desa; 

e. Melaksanakan fasilitasi pelatihan/bimtek di bidang penatausahaan 

aset desa; 

f. Memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah penatausahaan aset 

desa; 

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penatausahaan aset 

desa; dan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugasnya 

C. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Malang 

1. Visi 

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Yang Berbasis Kepada 

Pembangunan Manusia Seutuhnya Menuju Kesejahteraan  Masyarakat.” 
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2.  Misi 

a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur 

pemerintahan Desa dan masyarakat melalui potensi dan sarana yang 

ada. 

b. Mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan di sektor informal 

dengan mendayagunakan potensi ekonomi desa, peningkatan 

lembaga ekonomi  dan stimulan dana pembangunan sebagai upaya 

mengentas kemiskinan. 

c. Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna ( TTG 

) secara optimal dan Sumber Daya Desa melalui kerjasama antar 

lembaga terkait baik lembaga formal maupun informal. 

d. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan termasuk peran 

perempuan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. 

e. Meningkatkan kompetensi aparatur yang berdaya guna dan berhasil 

guna melalui budaya kerja yang disiplin dan profesional 

 

3.3 Gambaran Umum Desa Landungsari 

A. Gambaran Umum 

.Secara geografis Desa Landungsari  terletak pada posisi 7°21'-

7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi 

ketinggian Desa ini adalah berupa daratan tinggi yaitu sekitar 700. m di 

atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 

2004, selama tahun 2004 curah hujan di Desa Landungsari rata-rata 

mencapai 300 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember 
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hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi elama 

kurun waktu 2000-2010. 

Secara administratif, Desa Landungsari terletak di wilayah 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah 

Desa-desa tetangga. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan 

Tlogomas Kecamatan Lowokwaru  Kota Malang, Sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Mulyoagung Kecamatan Dau, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang, sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Kelurahan 

Tlogomas Kecamatan Lowokwaru  Kota Malang. 

Jarak tempuh Desa Landungsari ke Ibukota Kecamatan adalah 2 

km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak 

tempuh ke Ibukota Kabupaten adalah 35 km, yang dapat ditempuh dengan 

waktu sekitar 1,5 jam. 

Gambar 3.1 Peta Desa Landungsari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arsip Desa Landungsari 
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B. Letak Geografis 

Desa Landungsari  yang secara struktural merupakan bagian 

integral yang tak terpisahkan dari sistem perwilayahan Kecamatan Dau, 

secara geografis Desa Landungsari  terletak antara kota Malang dan Kota 

Batu. Topografi ketinggian desa Landungsari berada pada daratan tinggi 

sekitar 540 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan BPS Kabupaten 

Malang tahun 2010,selama tahun 2010 curah hujan di desa Landungsari 

rata-rata mencapai 3000 mm.hujan terbanyak pada bulan Nopember dan 

Desember hingga mencapai 550 mm yang merupakan curah hujan 

tertinggi selama kurun waktu 2000 s/d 2010 . 

Secara administratif Desa Landungsari terletak di wilayah 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Landungsari memiliki potensi yang 

cukup strategis dengan luas wilayah 499 Ha yang terbagi menjadi 3 Dusun, 

yakni: Dusun Rambaan, Dusun Bendungan, dan Dusun Klandungan. 

Batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Utara            : Kelurahan Tlogomas Kec.Lowokwaru Kota Malang 

Timur            : Kelurahan Tlogomas Kec.Lowokwaru Kota Malang 

Selatan          : Kelurahan Merjosari Kec.Lowokwaru Kota Malang 

Barat             : Desa Tegal Weru dan Desa Mulyoagung Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang.                                                               

Jarak tempuh dengan Ibu kota Kecamatan 2 km yang dapat 

ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh dengan 

ibukota Kabupaten adalah 35 km yang dapat ditempuh dengan waktu 

sekitar 75 menit. 



74 
 

C. Kondisi dan Ciri Geografis Wilayah 

 Luas wilayah desa Landungsari 399   ha. Luas lahan yang ada 

terbagi kedalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokan  seperti 

pemukiman, pertanian, perindustrian, fasilitas umum, kegiatan ekonomi 

dan lain-lain. 

Luas lahan yang digunakan untuk pemukiman 161 ha terdiri atas 

pemukiman umum 16 ha dan 145 ha pemukiman KPR-BTN Luas lahan 

untuk pertanian 83 ha yang terdiri atas : Sawah irigasi tehnis 53 ha dan 30 

ha sawah tadah hujan . 

Luas tanah tegalan 141 ha dan pemakaman umum 5 ha sedangkan 

untuk kegiatan ekonomi 0,7 ha dan untuk perkantoran, sekolahan dan 

lapangan serta jalan sekitar 9 ha . 

Wilayah desa Landungsari secara umum mempunyai ciri geologis 

berupa lahan tanah sawah yang sangat cocok dengan pertanian. Secara 

prosentase kesuburan tanah dapat dipetakan sebagai berikut: tanah sangat 

subur 83 ha, tanah subur 30 ha dan tanah sedang 141 ha. Hal ini 

memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan 8 ton/ha. 

Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di desa Landungsari. 

Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kacang 

tanah, kacang panjang, buncis, ubi jalar,dan ada sebagian tanaman tebu 

dan buah-buahan yang mampu menjadi sumber pendapatan  ( income ) 

yang cukup dapat diandalkan penduduk desa di sektor pertanian, begitu 

juga tanaman sayuran seperti cabe merah, brungkul, jagung manis, tomat 

dan lainya sangat memberikan harapan bagi masyarakat petani didesa. 
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D. Sejarah Desa 

Berdasarkan cerita rakyat sejarah  Desa Landungsari tidak terlepas 

dari sejarah Malang, pada jaman dahulu masih berupa hutan belantara yang 

kemudian datanglah seseorang tokoh  dan melakukan babat alas, bersama 

keluarga dan kerabatnya hingga perkembangannya menjadi sebuah 

perkampungan atau pedesaan. Pembukaan alas pertama dimulai dari dusun 

bendungan yang pada saat itu dikenal tanahnya subur karna dilewati oleh 2 

sungai, sungai tersebut dibendung untuk mengairi tanah pertanian di dusun 

tersebut ,   berkat adanya bendungan air yang dapat mengairi sawah untuk 

pertanian itulah dinamakan dusun Bendungan, kemudian meluas ke daerah 

utara yang disebut Rambaan, kemudian “ngelandungno” babat alas ke 

selatan yang akhirnya tambah luas (landung) disebut dengan Kelandungan. 

Akhirnya orang tersebut meninggal dan dimakamkan di dusun Klandungan, 

dan sebagai tetenger makam tersebut dinamakan Makam Ki Ageng Mbah 

Doko Wono.   

Sampai saat ini tidak diketahui secara jelas dari berbagai sumber asal 

usul Ki Ageng Mbah Doko Wono tersebut, keluarga dan kerabatnya. 

Disamping itu belum diketahui pula sejak tahun berapa Desa Landungsari 

ini berdiri. Nama desa Landungsari sendiri oleh sesepuh desa pada 

umumnya. diartikan “Landung sama dengan panjang, sari adalah inti atau 

madu, dan dapat diartikan panjang penggalihe, punjung rejekine”  

E. Pemerintahan 

Unit administrasi pemerintahan Desa Landungsari berada dibawah 

Kecamatan Dau yang terletak dijalan raya Mulyoagung, Kecamatan Dau 
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sendiri membawahi 12 Desa, sedangkan Desa Landungsari terbagi menjadi 

tiga dusun yaitu Dusun Rambaaan, Dusun Bendungan dan Dusun 

Klandungan. Jarak antara kantor Desa Landungsari sendiri dengan 

Kecamatan Dau tidak jauh hanya sekitar lima menit menggunakan 

kendaraan bermotor. 

Roda pemerintahan Desa Landungsari dalam merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang telah disusun berjalan lancar 

seiring dengan tingkat kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni. 

Pemerintahan desa Landungsari selalu berusaha meingkatkan kemampuan 

aparaturnya melalui pendidikan formal maupun non formal. Berikut ini 

adalah bagan struktur Pemerintahan Desa Landungsari. 

Bagan 3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Landungsari 

 

 

Sumber : Arsip Desa Landungsari  

Kepala Desa

Kasun 
Klandungan

Kasun 
Rambaan

Kasun 
Bendungan

Sekretaris 
Desa

Kebayan Kuwowo Modin Kepetengan

Kaur Umum
Kaur 

Keuangan

BPD 
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Tabel 3.3 Daftar Nama Perangkat Desa Landungsari 

No Nama Jabatan Pendidikan 

1. Saipul imam, S.Ag Kepala Desa S1 

2. Siswono Sekretaris Desa SLTA 

3. Mufarrih Hanaur Rosyid, 

SHI 

Kaur Umum S1 

4. Yeni Erniati, SE Kaur Keuangan S1 

5. Sugiyono Kebayan S1 

6. Haryono Kuwowo SLTP 

7. Saiful Hidayat, S.Ag Modin S1 

8. Ahsan Buhari Kepetengan SMEA 

9. Tobat Kasun 

Klandungan 

D1 

10. Darmanu Kasun 

Bendungan 

SLTA 

11. Suharmanto Kasun Rambaan SLTA 

Sumber : Arsip Desa Landungsari 

 

F. Kependudukan 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2015, 

jumlah penduduk Desa Landungsari adalah 9641 jiwa, dengan rincian 4949 

laki-laki dan 4692 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung 

dalam 2492 KK. 
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Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi 

keadaan kependudukan di Desa Landungsari maka perlu diidentifikasi 

jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Untuk 

memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No

. 
Usia Jumlah Prosentase 

1 0-4 878  orang 8 % 
2 5-9 707  orang 8 % 
3 10-14 750  orang 8 % 
4 15-19 881  orang 9 % 
5 20-24 739  orang 8 % 
6 25-29 813  orang 8 % 
7 30-34 693  orang 8 % 
8 35-39 754  orang 8 % 
9 40-44 675  orang 8 % 
10 45-49 787 orang 9 % 
11 50-54 702 orang 8 % 
12 55-58 670 orang 7 % 
13 >59 591 orang 4 % 
   Jumlah Total 9641 orang 100 % 

      Sumber : Arsip Data Desa Landungsari. 

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 

20-49 tahun Desa Landungsari sekitar 4461 orang atau hampir 47 %. Hal ini 

merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. 

Tingkat kemiskinan di Desa Landungsari perlu perhatian. Dari 

jumlah 2492 KK di atas, sejumlah 200 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 

253 KK tercatat Keluarga Sejahtera 691 KK  tercatat Keluarga Sejahtera II, 

752 KK tercatat Keluarga Sejahtera III dan 596 KK sebagai sejahtera III 

plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan 

sebagai KK golongan miskin, maka lebih 18 % KK Desa Landungsari 

adalah keluarga miskin.  



79 
 

G. Pendidikan 

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan 

tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian 

pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan 

memacu  tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan 

mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja 

baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam 

mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Pendidikan 

biasanya akan dapat mempertajam sistematika berpikir atau pola pikir 

individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak 

gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-

rata pendidikan warga Desa Landungsari.  

Tabel 3.5  Tamatan Sekolah Masyarakat 

     

   

 

 

           Sumber : Arsip Data Desa Landungsari. 

Rentetan data kualitatif di atas menunjukan bahwa mayoritas 

penduduk Desa Landungsari hanya mampu menyelesaikan sekolah di 

jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal 

kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadahi dan mumpuni, 

keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara 

No Keterangan Jumlah 

1 Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas 96 
2 Tidak Tamat SD 161 
3 Tamat Sekolah SD 2.020 
4 Tamat Sekolah SMP 1.964 
5 Tamat Sekolah SMA 3.424 
6 Tamat Sekolah PT/ Akademi 1.976 

       Jumlah Total 9.641 
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dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan 

kehidupan. 

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Landungsari, tidak terlepas 

dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu 

masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di 

Desa Landungsari baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan 

SMP), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat 

lain yang relatif jauh. 

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan 

rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Landungsari yaitu 

melalui pelatihan dan kursus. Misalnya pelatihan ketrampilan perbengkelan 

dan otomotif yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah 

Malang, Bahkan Desa Landungsari telah menggagas untuk adanya SMK 

Negeri di Desa Landungsari dengan gagasan tersebut di atas nantinya desa 

Landungsari mampu menyiapkan tenaga-tenaga terampil sesuai kebutuhan. 

H. Mata Pencaharian 

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa 

Landungsari dapat teridentifikasi kedalam beberapa sektor yaitu pertanian, 

jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, 

masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.114 orang, yang 

bekerja disektor jasa berjumlah 300 orang, yang bekerja di sektor industri 

125 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 2.125 orang. Dengan demikian 

jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.664 
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orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata 

pencaharian. 

Tabel 3.6 Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya 

       
No Macam Pekerjaan  Jumlah 

1 Pertanian 470 orang 
2 Jasa/ Perdagangan 

1.Jasa Pemerintahan 
2.Jasa Perdagangan   
3. Jasa Angkutan 
4.Jasa Keterampilan 
5. Jasa lainnya  

 
821 orang 
762 orang 
44 orang 

764 orang 
67 orang 

3  Sektor Industri 120 orang 
4 Sektor lain 159 orang 

Jumlah 3.207 orang 
      Sumber : Arsip Data Desa Landungsari. 

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa 

Landungsari masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa 

jumlah penduduk usia 15-55 yang belum / tidak bekerja berjumlah 156 

orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 7017 orang. Angka-angka inilah 

yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Landungsari.. 

I. Visi dan Misi Desa Lansungsari 

1. Visi 

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang 

diinginkan atau yang di cita-citakan oleh Pemerintah Desa masa yang 

akan datang, visi juga merupakan alat bagi Pemerintah Desa dan pelaku 

pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberii predikat terhadap 

kondisi Desa yang diinginkan. Adapun visi Desa Landungsari adalah 

sebagai berikut : 
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“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik dan 

Bersih Guna Mewujudkan Desa Landungsari yang Adil, Makmur, dan 

Sejahtera.”  

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh 

pemerintah desa sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan 

desa dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi 

tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan 

dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang 

hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah 

ditetapkan tersebut.  

Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten 

Malang mempunyai misi sebagai berikut : 

a) Melakukan revitalisasi birokrasi di jajaran aparatur pemerintahan

desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

b) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari

korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya

c) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penciptaan

lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli

desa

d) Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai

taraf kehidupan yang lebih baik dan layak


