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BAB III 

DESKRIPSI LOKASI 

3.1 Gambaran Umum Desa Pengantigan 

3.1.1  Letak Geografis 

Desa Pengantigan dengan luas wilayah 2 673,21km² dan ketinggian 0-100 

mdpl. Desa ini terletak di antara desa-desa lainnya yang ada di kecamatan 

Banyuwangi. Desa Pengantigan berbatasan dengan 

1. Sebelah utara        : Klatak/Singotrunan desa Kalipuro 

2. Sebelah Selatan    : Singonegaraan desa Kabat

3. Sebelah timur      : Singonegaraan/Singotrunan desa Selat bali 

4. Sebelah barat       : Giri/Penataban desa Giri 

3.1.2  Jarak ke pusat kota 

Jarak desa pengantigan ke pusat kota Banyuwangi sekitar 4km sehingga 

fenomena lesbi ini hadir dengan perkembangan yang sangat cepat mulai dari 

gaya hidup hingga perilaku seksual yang dilakukan. Karena jarak tempuh 

yang dekat mereka biasanya menikmati waktu santai di pusat kota yang 

ramai dan menghabiskan waktu malam mereka dengan pasangan lesbi 

lainnya. Biasanya mereka menggunakan sepeda motor dan bergoncengan 

dengan pasangannya.  
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3.1.3   Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Pengantigan 

 Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No.  Usia Laki Perempuan 

1.  0-12 121 97 orang 

2. 1-5  124 orang 94 orang 

3. 10-15 791 orang 274 orang 

4. 20-30 1.221 orang 360 orang 

5. 40-60 837 orang 1.203 orang 

6. > 75 7 orang 8 orang 

Sumber Data: Monografi Desa 2015 

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia 

lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Hal ini dilihat dari usia 20-30 

tahun pada laki-laki lebih banyak dan perempuan hanya sedikit dari jumlah 

laki-laki. Ini membuktikan bahwa data menurut monografi desa pada 2015 

tidak ada data terkaitt dengan lesbian di Desa Pengantigan karena Desa 

terkait tidak mendata lesbian secara keseluruhan.  

3.1.4   Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pengantigan 

       Pendidikan adalah satu hal yang penting dalam memajukan tingkat 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya terutama di desa karena di desa 

sumber daya manusia sangat dibutuhkan guna mencerdaskan anak bangsa 

dan membantu masyarakat-masyarakat yang minim akan pendidikan. 

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi masyarakat bisa membuka peluang 

kerja sendiri dengan bekal yang di dapatkan bahkan dengan adanya 

pendidikan juga membentuk moral dan tingkah laku anak sehingga anak 

tidak mengarah ke perilaku menyimpang.  
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Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Berdasarkan Sekolah 

No.  Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan 

1.  Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah  21 orang 66 orang 

2.  Usia 7-18 tahun masih sekolah 373 orang 336 orang 

3. Usia 18-56 tahun pernah sekolah tapi 

tidak tamat SD 

30 orang 32 orang 

4. Usia 13-15 tahun yang tidak sekolah 

di SLTP/sederajat 

813 orang  345 orang 

5. Usia 15-18 tahun yang tidak sekolah 

di SLTA/sederajat 

636 orang 256 orang 

6. Tamat D-1 20 orang 11 orang 

7. Tamat D-2 40 orang 15 orang 

8. Tamat D-3 60 orang 38 orang 

9. Taman S-1 40 orang 78 orang 

10. Taman S-2 18 orang 66 orang 

Sumber Data: Profil Desa Pengantigan Tahun 2015 

 

      Data tersebut menunjukan bahwa mayoritas penduduk masyarakat Desa 

Pengantigan hanya mampu menyelesaikan pendidikan SLTP dan SLTA. 

Dalam hal ini kesedian sumber daya manusia (SDM) memadai.  

     Rendahnya pendidikan di Desa Pengantigan tidak terlepas dari 

terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada. di samping itu 

tentunya ada masalah ekonomi karena rata-rata mata pencaharian pokok 

masyarakat pengantigan adalah yang bekerja sebagai buruh tani baik laki-

laki maupun perempuan dengan jumlah 413 pekerja buruh tani. Pasangan 

lesbian di Desa Pengantigan menyelesaikan pendidikan dari tamat SMA 

sampai tamat S-1.  
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3.1.5  Mata pencaharian 

Secara umum mata pencaharian pokok penduduk masyarakat diDesa 

Pengantigan diidentifikasi kedalam sektor pertanian, jasa/perdagangan dan 

lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor 

pertanian berjumlah 413 orang. Yang bekerja di sektor jaga/perdagangan 

berjumlah 923 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 507 orang. Dengan 

demikian jumlah penduduk yang mata pencahrian berjumlah 1.888 orang. 

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian 

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan mata Pencaharian  

No. Jenis Pekerjaan Laki-laki Perempuan 

1. Karyawan Pengusaha 

swasta 

527 orang 292 orang 

2. Buruh Tani 266 orang 147 orang 

3. Pegawai Negeri Sipil 220 orang 250 orang 

4. TNI 45 orang 0 orang 

5. Pengusaha Kecil, Menengah 

dan Besar 

45 orang 0 orang 

6. Pengrajin 22 orang 15 orang 

Sumber Data: Profil Desa Pengantigan 2015 

Berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian masyarakat 

Desa Pengantigan bahwa masyarakat lebih banyak menjadi karyawan 

pengusaha swasta karena gaji yang didapatkan sesuai untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dan juga menjadi karyawan adalah pekerjaan yang paling 

banyak diminati karena jarak tempat kerja dengan tempat tinggal terbilang 

sangat dekat. sebagian dari penduduk masyarakat Desa Pengantigan mereka 

juga bekerja sebagai buruh tani karena di Desa Pengantigan adasektor 
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pertanian yang dimiliki oleh 18 keluarga yang ditanam adalah tanaman 

pangan dan buah-buah yang juga dibudiyakan.  

Sehingga banyaknya buruh tani mereka bekerja di lahan-lahan pertanian 

yang dimiliki oleh 18 keluarga ini yang digaji berdasarkan kinerjanya. Lain 

halnya dengan masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap seperti pegawai 

negeri sipil yang pekerjaannya tidak berat dibandingkan pekerjaan yang 

tenaga lebih banyak dikeluarkan. Rata-rata pegawai negeri sipil memiliki 

tingkat pendidikan yang tinggi mulai dari D1-S2 sehingga gaji yang 

didapatkan sesuai dengan tingkat pendidikan. Sementara TNI, Pengusaha 

kecil-menengah dan pengrajin hanya sedikit di Desa Pengantigan 

dikarenakan kurangnya motivasi dan kerja keras.  

3.1.6  Agama 

Penduduk masyarakat Desa Pengantigan hanya memiliki satu agama yaitu 

agama Islam. Jumlah pemeluk agama islam untuk laki-laki dan perempuan 

adalah 2.544 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. 

3.1.7  Organisasi masyarakat 

Masyarakat Desa Pengantigan rata-rata mengikuti organisasi NU (Nahdatul 

Ulama)karena Nu adalah organisasi keagamaan dalam lintasan sejarah 

bangsa indonesia. Masyarakat Desa Pengantigan mengikuti arahan yang 

diperintahkan langsung dari pimpinan besar NU melalui siaran Televisi jika 

kebingunan akan hari-hari besar seperti Lebaran. Mereka tidak mengikuti 

organisasi Muhammadiyah dikarenakan organisasi NU lebih dulu berdiri 

pada 31 januari 1926 di jawa timur.  
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3.1.8 Pariwisata 

Pariwisata merupakan sektor kegiatan ekonomi yang sangat penting dan 

memiliki andil besar dalam memacu pembangunan salah satunya di 

kabupaten banyuwangi yang memiliki perbatasan dengan selat bali. Dengan 

adanya pariwisata juga mempengaruhi gaya hidup. Beberapa pariwisata di 

kabupaten banyuwangi yang terkenal dan sering di kunjungi wisatawan baik 

dari dalam negeri maupun dari luar negeri karena banyuwangi memiliki 

segitiga berlian dengan potensi wisata. Gabungan dari gunung, laut dan 

hutan yang luar biasa dengan flora dan fauna yang tak kalah indahnya.  

Salah satu pantai plekung, pantai plekung adalah  pantai yang memiliki satu 

ombak terbaik di dunia yang diminati para peselancar karena setiap tahun 

tidak kurang dari 400-600 wisatawan asing yang datang untuk berselancar,  

Serta pantai pulau merah dengan pantai dengan pasir putih yang bersih dan 

terjaga kealamiannya. Pantai pulau merah adalah pantai dengan keunikan 

gunung kecil yang berada di tengah pantai yang warna tanahnya berwarna 

merah sehingga dinamakan pantai pulau merah yang menjadi sasaran 

destinasi wisata favorit bagi para wisatawan domestik maupun asing.  

Pariwisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat adalah wedi ireng, 

kawah ijen. Sedangkan pasangan lesbian di banyuwangi sering sekali 

berlibur di pantai wedi ireng, pantai wedi ireng adalah pantai yang memiliki 

batu yang berukuran sangat besar yang menjadi markas dari pantai ini. 

Biasanya wisatawan menggunakan batu ini sebagai tempat mengabadikan 

gambar selain itu wisatawan bisa berenang maupun memancing. karena di 
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pantai itu mereka akan bergabung dengan beberapa lesbian yang berbeda 

kecamatan. 

3.1.9 Fasilitas Di Pusat Kota Banyuwangi 

Fasilitas merupakan sesuatu yang dapat memudahkan memperlancar 

pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang. Beberapa 

jumlah fasilitas di kabupaten banyuwangi. 

Tabel 3.4 Jumlah Fasilitas Pusat Kota 

No. Nama Jumlah  

1. Mall 4 mall 

2. Restoran 10 restoran terbaik 

3. Kampus  8 kampus 

4. Sekolah  922 sekolah 

5. Diskotik  17 diskotik 

6. Cafe  11 cafe terbaik 

 

Mall adalah pusat perbelanjaan yang ramai dan setiap hari dikunjungi oleh 

masyarakat pada umumnya. Mall memiliki ketertarikan karena didalamnya 

ada perlengkapan, hiburan, dan fasilitas lainnya, mall dibanyuwangi ada 4 

yaitu Roxy, Ramayana, KDS dan S.E. masing-masing mall berdiri secara 

bertahap. Sejarah mall ramayana PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, 

Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis 

rantai toko swalayan yang ada di Indonesia. Jaringan toko yang dirintis oleh 

pasangan suami istri Paulus Tumewu dan Tan Lee Chuan ini pertama kali 

dibuka pada tahun 1978kemudian berdirinya ramayana di Banyuwangi 

menjadi pusat perbelanjaan setelah Roxy kemudian KDS dan S.E . Roxy 

diambil dari sejarah keberadaan bioskop di Batavia tepatnya di Jalan 
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Tangerang (sekarang Jalan KH Hasyim Ashari) yang dibangun pada zaman 

penjajahan Belanda di awal bad ke-19. Kemudian nama Roxy didirikan di 

kota-kota Besar salah satunya di Kabupaten Banyuwangi. 

        Restaurant yang dikenal di Banyuwangi termasuk 10 restaurant terbaik 

Cherry House, Chill And Break, Coffe House And Resto, De Tumpit Resto, 

Java Banana Ijen Cafe And Gallery, Java Sunrise Cafe, Kirana Sushi, Osing 

Deles, Pondok Indah Banyuwangi, Bakpia Glenmore.  

        Kampus di Banyuwangi yaitu Universitas 17 agustus 1945, Universitas 

Bakti Indonesia, Universitas PGRI, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer PGRI, 

Politeknik, Akademi Kelautan, Akademi Keperawatan Blambangan dan 

fasilitas lainnya.  

       Berdasarkan jumlah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah maupun 

badan usaha milik pengusaha maupun swasta untuk masyarakat umum agar 

dinikmati Fasilitas seperti cafe, restaurant dan diskotik lebih banyak 

diminati oleh masyarakat khusus pasangan lesbian di desa pengantigan 

karena selain jarak yang bisa ditempuh mereka juga menjadikan tempat-

tempat ini sebagai tempat berkumpul dengan kelompok maupun pasangan. 

Cafe dijadikan sebagai tempat berpacaran dan bermesra-mesra sehingga 

banyaknya pasangan lesbian bermunculan. Dan diskotik menjadi tempat 

paling utama ketika mereka gajian karena uang yang mereka dapatkan bisa 

digunakan untuk menyewa kamar bersama pasangannya. 
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3.1.10 Area Pemukiman  

Area pemukiman adalah bagian dari lingkungan yang hidup diluar kawasan 

lindung (kota dan desa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 

tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan. 

SepertiTempat tinggal, Kos-kosan, Hotel dan losmen. penduduk masyarakat 

Desa Pengantigan rata-rata hanya memiliki usaha kos-kosan dengan kisaran 

harga 250 per bulan. Pasangan lesbian di Desa Pengantigan juga menyewa 

kamar kos dikarenakan permasalahan dengan keluarga sehingga memilih 

untuk tinggal sendiri.  

       Di Desa Pengantigan pembangunan hotel dan losmen belum ada 

dikarenakan di Desa lahan dijadikan sebagai tempat bercocok tanah dan 

berkebun. Hotel dan losmen hanya ada berada di pusat kota Banyuwangi. 

Pasangan lesbi di Desa Pengantigan hanya menginap di hotel jika hanya 

ingin bersenang-senang dengan pasangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


