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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

A. Gambaran umum Kabupaten Madiun 

a. Kondisi Geografis 

  Kabupaten Madiun adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Ibukota dari Kabupaten Madiun adalah Kecamatan Mejayan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No.52 Tahun 2010. Sebagian gedung-gedung pemerintahan sudah berada di 

wilayah Caruban yang merupakan bagian dari Kecamatan Mejayan. Gedung 

pemerintahan lain telah dipindah secara bertahap dari Kota Madiun ke Caruban sejak 

2011. Luas wilayah Kabupaten Madiun adalah 1.010,86 Km2 atau 101.086 Ha, secara 

administratif pemerintahan terbagi ke dalam : 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, 198 Desa. 

Secara astronomis terletak pada posisi 7o12’-7o48’30” Lintang Selatan dan 111o25’45”-

111o51” Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :  

• Sebelah Utara    : Kabupaten Bojonegoro 

• Sebelah Barat: Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi 

• Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo 

• Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk 

  Bentuk permukaan lahan wilayah Kabupaten Madiun sebagian besar (67.576 Ha) relatif 

datar dengan tingkat kemiringan lereng 0-15%. Secara terinci kemiringan lereng 

Kabupaten Madiun sebagai berikut : 

• 0-12 % seluas  44.278,375  Ha (43,80 %) 

• 2-15 % seluas  23.298,92    Ha (23,05 %) 

• 15-40% seluas  15.585,00   Ha (15,59 %) 

• dan > 40% seluas  17.140,00    Ha (16,85 %) 
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Berdasarkan penggunaan lahan Wilayah Kabupaten Madiun terinci sebagai berikut : 

• Pemukiman/Pekarangan   15.322,26 Ha 15,16 % 

• Sawah     30.951,00 Ha 30,62 % 

• Tegal      7.091,54 Ha 7,02 % 

• Perkebunan    2.472,00 Ha 2,45 % 

• Hutan Negara    40.511,00 Ha 40,08 % 

• Perairan (Kolam/waduk)  836,00 Ha 0,83 % 

• Lain-lain (jalan,sungai,makam) 3.0902,20 Ha 3,86 % 
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b. Kondisi Demografis 

  Dalam suatu negara petumbuhan penduduk dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, 

kematian, dan migrasi. Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara bisa jadi membawa 

dampak yang positif. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dapat menjadi modal 

pembangunan, yaitu tersedianya tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Namun hal ini 

dapat terwujud jika penduduk dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif. 
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Di sisi lain jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan permasalahan-

permasalahan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan lingkungan, dan 

masyarakat. Dalam pembangunan, penduduk memiliki fungsi ganda. Yang pertama 

sebagai subjek pembangunan dan kedua sebagai objek. Karena itu maka informasi 

kependudukan sangat diperlukan. Informasi kependudukan meliputi jumlah, komposisi 

dan distribusi penduduk. jumlah penduduk Kabupaten Madiun sebanyak 676.087 jiwa 

dan jumlah rumah tangga sebanyak 200.364 rumah tangga . Rata-rata anggota rumah 

tangga sebanyak 3.37 atau rata-rata 3 orang per rumah tangga. Karena luas wilayah 

Kabupaten Madiun adalah 1.010,86 km2, maka kepadatan penduduk Kabupaten Madiun 

tahun 2015 adalah sebesar 669 jiwa per kilometer persegi. Jika dibandingkan dengan 

tahun 2010, maka ada peningkatan sebanyak 13 jiwa per kilometer persegi. 

 

c. Keadaan Ekonomi Sosial dan Politik Kabupaten Madiun 

 Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan 

pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu,  pembangunan  di bidang pendidikan yang 

merupakan bagian dari upaya peningkatan SDM memegang peranan yang sangat penting. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2013-2014 sebesar 4,07%. Pertumbuhan 

yang paling besar adalah sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 8,66%. Sektor 

pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan negatif sebesar 1,41%. Sebagai sektor 

yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB, sektor pertanian mengalami pertumbuhan 

sebesar 2,54%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2012-2014 berturut-turut 

adalah 3,44%, 4,62%, dan 4,60%. Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun 

dipengaruhi juga oleh kondisi makro ekonomi nasional, seperti adanya kebijakan kenaikan 

harga BBM dan fluktuasi nilai tukar. Sebagai salah satu kabupaten penyangga pertanian di 

Jawa timur dengan kontribusi PDRB sebesar 32,89 persen terhadap Kabupaten Madiun atau 
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mempunyai peranan sebesar 2,25 persen terhadap PDRB Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan 

Jawa Timur, Kabupaten Madiun merupakan salah satu tulang punggung pertanian tanaman 

bahan makanan di Jawa Timur. Sektor pertanian di Kabupaten Madiun memegang peranan 

penting dalam menciptakan besarnya nilai PDRB. Sementara tingkat produktifitasnya sangat 

tergantung pada daya dukung sumber daya alam. Padahal daya dukung sumber daya alam 

sangat terbatas dan kemampuannya semakin menurun. Oleh karena itu peningkatan 

perekonomian rakyat yang berbasis agro dan menguatkan system ketahanan pangan, 

Agropolitan dan Agrobisnis merupakan kebijakan pemerintah guna meningkatkan investasi 

dan permodalan agrobisnis di wilayah kabupaten Madiun. Sektor Pertanian, dan Sektor 

Perdagangan, Hotel, Restoran (PHR) memberikan sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten 

Madiun tahun 2007 masing-masing sebesar Rp. 1.411.064,32 juta dan Rp.1.147.974,51 juta 

atau mempunyai peranan sebesar 32,89 persen dan 26,75 persen. Dominasi kedua sektor ini 

begitu menonjol seakan memantapkan bahwa Kabupaten Madiun sebagai Kabupaten 

Penyangga Pertanian. PDRB sektor pertanian peranannya semakin menurun. Ini menunjukkan 

bahwa Sektor lain diluar pertanian mempunyai peranan yang makin meningkat khususnya 

sektor perdagangan, sektor bangunan dan sektor industri pengolahan. Selain itu juga ada 

penurunan jumlah luas lahan pertanian. Apabila dilihat dari sisi penawaran agregat harus 

didorong adanya pengembangan teknologi pembenihan, sehingga pada sektor pertanian 

khususnya. 

Adat istiadat yang sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat Kabupaten Madiun 

dapat digambarkan dengan acara seperti Bersih desa, selamatan yang diselenggarakan oleh 

penduduk desa untuk meminta keselamatan bagi desanya masing masing. Tingkepan, yaitu 

mengadakan Upacara bagi ibu yang hamil 7 bulan untuk meminta berkah kepada Sang Pencipta 

agar persalinanya kelak berjalan lancar. Gotang royong yang cukup kuat dilakukan oleh 

masyarakat di Kabupaten Madiun. Gambaran keadaan keagamaan di Kabupaten Madiun dapat 
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diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam  sebanyak  764.446 orang  ( 99,34 persen 

), Protestan  sebanyak  4.329 orang  ( 0,56 persen ), Katholik  637 orang  ( 0,08 persen ),  Hindu   

sebanyak 47 orang  ( 0,006 persen ) dan Budha sebanyak 38 orang ( 0,004 persen ). Untuk 

mengamalkan ibadahnya, pemeluk agama tersebut didukung oleh masjid,  mushalla 2.336 

buah, gereja protestan 58 buah,Katolik 6 buah, pura 0 buah dan 0 Vihara.

22 

Dengan pertimbangan adanya pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Madiun selama 

waktu perencanaan, maka di perkirakan jumlah penduduk Kabupaten Madiun sampai 

dengan akhir waktu perencanaan (tahun 2014) dengan laju pertumbuhan penduduk rata-

rata 3,305% per tahun adalah sebesar 921.521 jiwa.23 

 

B. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun 

 Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) didasarkan dengan 

mengacu pada Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selain itu, pada Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPRRI/1998 tentang Politik 

Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral 

ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk 

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan 

berkeadilan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang serta TAP MPR RI tersebut, maka 

Pemerintah Kabupaten Madiun mendirikan Dinas Koperasi dan UKM sebagai instansi yang 

bertugas menangani pengembangan sektor Koperasi serta unit Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah.  

                                                             
22https://ictdindikkabupatenmadiun.wordpress.com diakses pada tanggal 16 juni 2017 pukul 19.00 wib 
23https://madiunkab.bps.go.id/ diakses pada 21 juni 2017 pukul 15.30 
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 Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Madiun Nomor 51 

Tahun 2011 tentang tugas Pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Koperasi, 

Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun. Untuk mewujudkan visi 

misi Pemerintah Kabupaten Madiun, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan 

Pariwisata Kabupaten Madiun memiliki fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan 

koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang urusan koperasi, 

perindustrian, perdagangan dan bidang urusan pariwisata. 

 

C. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Madiun 

1. Visi dan Misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Madiun 

 Visi : Menjadi Lembaga Pendorong Koperasi dan UMKM, Perindustrian, Perdagangan 

dan Pariwisata yang berkualitas, tangguh dan berdaya saing yang berbasis Agro dan 

berwawasan bisnis menuju peningkatan kesejahteraan Rakyat 

   Misi :   

a. Menumbuhkan dan mengembangankan Koperasi dan UMKM Untuk 

b. Mewujudkan Sistem Perekonomian Daerah yang Maju, tangguh dan berdaya saing; 

c. Mendorong pertumbuhan dan peningkatan Industri Kecil, Menengah yang bertujuan 

untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; 

d. Menguatkan pasar dan mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah melalui 

kerjasama perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing 

ekonomi daerah; 

e. Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan dan Mengembangkan ekonomi 

kreatif yang dapat menciptakan nilai tambah serta mendorong pembangunan daerah 

f. Mampu mewujudkan Kinerja Organisasi yang baik 
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2. Tujuan  Dinas  Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 

  Tujuan  adalah  pernyataan-pernyataan   tentang   hal-hal yang perlu dilakukan  

untuk  mencapai  visi,  melaksanakan  misi,  memecahkan  masalah dan menangani isu 

strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Dinas Koperasi, Perindustrian, 

Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun  adalah sebagai berikut : 

a. Peningkatan SDM koperasi dan UMKM untuk mewujudkan berkembangnya 

Koperasi dan UMKM yang berkulitas dan berdaya saing; 

b. Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui peningkatkan 

kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan 

UMKM. 

c. Peningkatan produktivitas dan kemampuan SDM IKM dalam mengembangkan 

produk-produk yang kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing; 

d. Peningkatan penguasaan teknologi dan peran industri kecil dan menengah terhadap 

peningkatan PDRB daerah; 

e. Perbaikan iklim usaha perdagangan dan Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan 

ekonomi kreatif daerah; 

f. Peningkatan dan perlindungan konsumen; 

g. Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan; 

h. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisataan dan ekonomi kreatif; 

i. Peningkatan produktifitas dan efisiensi kerja personil. 

3. Sasaran  Dinas  Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  

  Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara 

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 

5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas 

dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian,Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten 
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Madiun serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun 

mendatang, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten 

Madiun menetapkan sasaran sebagai berikut : 

a. Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah 

b. Berkembangnya kehidupan koperasi sebagai penyangga ketahanan UMKM 

c. Berkembangnya usaha industri dan kawasan industri 

d. Berkembangnya usaha perdagangan 

e. Meningkatnya sarana dan prasarana (infrastruktur) perekonomian rakyat 

f. Berkembangnya potensi kepariwisataan; 

g. Mewujudkan administrasi yang efektif, akurat dan terencana. 
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