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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Gambaran Umum Kabupaten Tulungagung

1. Profil Kewilayahan

Kota Tulungagung terletak pada jalur primer yang menghubungkan kota 

Tulungagung dengan Kediri arah ke utara, ke timur menuju Blitar, dan ke barat menuju 

Trenggalek. Adapun pola pergerakan Kota Tulungagung merupakan jalur pergerakan 2 

arah tanpa jalur pembagi. Tetap dipertahankan kedua jalur tersebut, sehingga sepintas 

dapat membuktikan bahwa Kota Tulungagung mempunyai volume, lalu lintas yang 

cukup besar pengaruhnya terhadap kapasitas jalan yang ada. Secara astronomis terletak 

diantara 111º43’-112º07’ Bujur Timur dan 7º51’-8º18’ Lintang Selatan. Adapun batas-

batas administrasinya adalah : 

a. Batas wilayah utara : Sungai Brantas, Desa Gendingan dan Desa Ngujang

(Kecamatan Kedungwaru).

b. Batas wilayah timur : Kecamatan Sumbergempol (Desa Sawah Ketanon, Desa

Sobontoro, Desa Ringinpitu, dan Desa Tanjungsari).

c. Batas wilayah selatan : Desa Tanjung, Desa Serut dan Desa Sobontoro

(Kecamatan Boyolangu).

d. Batas wilayahn barat : Sungai Ngrowo, Kecamatan Kauman (Desa Mangunsari).
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Wilayah Kota Tulungagung terletak pada ketinggian ± 85 m diatas permukaan 

laut. Daerah ini merupakan dataran yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi sehingga 

dapat dikatakan bahwa Kota Tulungagung berada pada suatu cekungan/wadah yang 

menampung curahan hujan yang mengalir dari daerah sekitarnya. Dengan demikian 

Kota Tulungagung potensial terjadi banjir/genangan pada musim penghujan. 

Kota Tulungagung berada pada suatu cekungan DAS Brantas, mempunyai jenis 

tanah Alluvial hidromorf, jenis tanah yang mempunyai ciri-ciri fisik arna kelabu, 

bertekstur liat, dan memiliki permiabilitas (water rub off) lambat. Ditinjau dari tingakat 

erosi air, memiliki tingkat kecenderungan pengikisan tinggi (erosive). Jenis tanah 

Alluvial ini potensial bagi pengembangan kegiatan pertanian, baik untuk tanaman padi 

sawah, polowijo dan perikanan darat. Disamping itu juga potensial bagi pengembangan 

perkotaan karena umumnya daerah Alluvial ini relative datar. Dalam wilayah Kota 

Tulungagung terdapat sungai Ngrowo yang terletak pada bagian barat Kota, selain itu 

masih dapat beberapa sungai-sungai kecil yakni saluran drainase Lodagung sungai 

Tawangsari, Sungai Mosokerep, Sungai Jenes, Sungai Kalisong dan Sungai Gangsir, 

keadaan air pada musim kemarau rata-rata mempunyai debit yang sedikit menurun jika 

dibandingkan dengan musim penghujan, sedangkan kedalaman sungai pada musim 

penghujan bekisar antara 2-8 meter. 
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Kota Tulungagung beriklim tropis dan mempunyai curah hujan rata-rata pertahun 

kurang dari 2000 mm pertahun atau rata-rata sebesar 1.682 mm/tahun dengan bulan 

kering selama 6 bulan. Angin berhembus dengan kecepatan rata-rata antara 15-20 knots 

kea rah barat laut. Sedangkan temperature rata-rata untuk wilayah kota berkisar antara 

28º-31ºC. 

 

Gambar 3. Peta Kabupaten Tulungagung 

Sumber : Profil Tulungagung 2016 

Dari gambar peta diatas Kabupaten Tulungagung diatas dapat dilihat bahwa 

Kabupaten Tulungagung memiliki 19 kecamatan dengan 257 desa dan 14 kelurahan. 

Berikut merupakan table persebaran desa dan kelurahan di Kabupaten Tulungagung. 

2. Visi Misi 

Visi dari Kabupaten Tulunaggung “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan sumberdaya manusia  yang professional iman dan taqwa”. 

 

Misi dari Kabupaten Tulungagung lebih jelasnya sebagai berikut : 
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a. Peningkatan pelayanan pendidikan yang murah dan berkualitas serta pelestarian/ 

pengembangan kebudayaan; 

b. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan yang murah dan berkualitas; 

c. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan baik, transparan, akuntabel, responsive, dan 

demokratif; 

d. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berbasis pemerataan pembangunan dan 

pengembangan wilayah untuk mendorong percepatan pembangunan sector-sektor lain; 

e. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis (umkm, pertanian, peternakan, 

perikanan, dan pariwisata, serta perkebunan) melalui kegiatan kewirausahaan; 

f. Pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu. 

3. prinsip-prinsip 

prinsip dan nilai mrupakan koridor bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang 

akan menjadi penyelaras gerakan pembangunan sekaligus menjadi pengikat persatuan 

dalam menjalankan kegiatan pembangunan. 

Prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung antara lain adalah 

: 

a. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perumusan serta pelaksanaan 

kebijakan public serta dalam setiap tahapan pembangunan secara bertanggungjawab. 

b. Demokrasi, yaitu manajemen pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat yang 

dilandasi dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. 

c. Transparasi, yaitu ketersediaan berbagi informasi public dan pembangunan  yang 

memadai bagi masyarakat. 
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d. Akuntabilitas, yaitu kemampuan mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas dan 

wewenang yang dimiliki kepada masyarakat. 

Table 3. Tabel Persebaran Wilayah Tulungagung 

No Kecamatan Desa/Kelurahan 

1 Tulungagung 14 

2 Bandung  18 

3 Besuki  10 

4 Campurdarat  9 

5 Boyolangu  17 

6 Gondang 20 

7 Kauman  13 

8 Krangrejo  13 

9 Ngantru  13 

10 Sumbergempol  17 

11 Ngunut  18 

12 Rejotangan  16 

13 Kalidawir  17 

14 Sendang  11 

15 Pucanglaban  9 

16 Tanggunggung 7 

17 Kedungwaru  19 

18 Pagerwojo  11 

19 Pakel  19 

Sumber : data sekunder, diolah peneliti 

Berdasarkan table diatas menunjukkan ada 19 Kecamatan yang ada di kabupaten 

Tulungagung serta terdapat 261 Desa/Kecamatan yang tersebar di 19 kecamatan. 

 

 

 

 

4. Keadaan Ekonomi 
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Tingkat perekonomian dilihat dari daerah pusat keramaian di kecamatan Ngunut 

Kabupaten Tulungagung adalah menengah ke bawah, bukan termasuk masyarakat kaya 

raya, mayoritas mata pencaharian penduduk adalah wiraswasta . 

Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Ngunut Kabupaten 

Tulungagung tahun 2015 

No URAIAN Jumlah 

1 Petani 502 Orang 

2 Pekerja di sektor jasa/perdagangan 615 Orang  

3 Pekerja di sektor industry 2000 Orang 

Sumber:data dari Dinas Koperasi Tulungagung 

Dari tabel diatas dapat dilihat banyak masyarakat yang matapencahariannya di 

sektor industry dimana memang banyak dari penduduk yang memiliki home industry 

yang menghasilkan bermacam produk dari mulai makanan hingga kerajinan, sehingga 

masyarakat Tulungagung mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak guna untuk 

saling mensejahterakan di bidang perekonomian.  

5. Demografi 

a. Pertumbuhan Penduduk 

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2014 sebanyak 1.013.017 jiwa, 

sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 1.021.190 jiwa. Dimana laju pertumbuhan 

penduduk tahun2014 ke tahun 2015 rata-rata tercatat sebesar 8.173 jiwa (0,8%). 

b. Distribusi penduduk menurut kelompok umur 
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Komposisi penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin di Kabupaten 

Tulungagung kelompok umur jenis laki-laki umur 5-9 tahun merupakan tingkat tertinggi 

, disusul dengan kelompok umur 0-4 tahun. Sedangkan untuk kelompok umur jenis 

perempuan tingkatannya tertinggi kelompok umur lebih dari 40-44 tahun, disusul 

dengan kelompok umur 35-39 tahun. 

B. Profil Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung 

Pertama berdirinya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah 

bertempat di Beji, dengan nama Dinas Transmigrasi dan Perdagangan lalu berubah 

menurut ketentuan undang-undang tahun 1982 menjadi Departemen Koperasi. Pada 

tahun 2002 otonomi daerah merubah lagi menjadi Kantor Koperasi, seiring 

bertambahnya kemajuan dan sesuai peraturan perundang-undangan No.12 tahun 2008, 

Kantor Koperasi beralih tempat di wilayah Kedungwaru, tepatnya didepan SMAN 

1Kedungwaru. Sebagaimana telah beberapa kali berubah nama Kantor Koperasi beralih 

lagi menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah sampai saat ini. 

Pada peraturan Bupati Tulungagung nomor 60 tahun 2004, menetapkan tugas, 

fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Kabupaten 

Tulungagung . menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 16 

peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 tahun 2014 tentang pembentukan 

struktur organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, maka 

perlu adanya penjabaran rincian tugas dan tata kerja pada Dinas Koperasi Usaha 

Mikro,Kecil dan Menengah. 
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Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Koperasi diatas Bidang Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah membawahi Seksi Pengembangan Kewirausahaan lalu Seksi 

Pengembangan Informasi dan Bisinis dan juga Seksi Pengembangan Kerjasama UMKM 

di bidang ini dihaarpakan mampu meningkatkan umkm di daerah Tulungagung seperti 

yang telah direncanakan dalam menanggungjawabi program Pusat Layanan Usaha 

Terpadu (PLUT). 

1. Kegiatan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

a. Menjalankan usaha di bidang simpan pinjam secara berkelanjutan. 

b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan pedoman dan 

petunjuk teknis penyusunan program seksi pengembangan kewirausahaan. 

c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan 

d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksana tugas. 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang UMKM baik lisan 

maupun tertulis. 

g. Melakukan pembinaan dan pengembangan informasi dan promosi bisnis UMKM. 

2. Landasan Hukum Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah  

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan koperasi primer yang 

didirikan oleh warga masyarakat. Adapun dasar pendirianDinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah adalah: 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. 
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b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1998 tentang pelaksanaan 

Modal Penyertaan pada Koperasi. 

d. Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Republik Indonesia 

Nomor:019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 juli 1998. 

e. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor: 20/PAD/MENEG/I/II/2002 tanggal 15 februari 2002. 

f. Keputusan Menteri Negara Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tanggal 10 September 

2004. 

g. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor: II/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemupukan Modal penyertaan pada Koperasi. 

h. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha 

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. 
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C. Pusat layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Tulungagung 

Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Tulungagung oleh Koperasi Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah telah berdiri di bangunan gedung yang terletak di Desa 

Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung yang bersebelahan dengan pasar 

Ngantru , diresmikan oleh Menteri Koperasi dan UKM RI Anak Agung Gede Ngurah 

Puspa Yoga hari jumat tanggal 9 Desember 2016 didampingi bapak Bupati 

Tulungagung Sahri Mulyo, dari sinilah orang Tulungagung diharapkan bisa membuat 

dan memproduksi barang-barang produk ekonomi yang bisa laku dipasar local, 

nasional, maupun internasional. 

PLUT-KUMKM mempunyai visi “Menjadi Pusat Layanan yang memampukan 

Koperasi UMKM dalam membangun potensi unggulan” serta misi nya yang secara jelas 

sebagai berikut : 

1. Menjadi pendamping dan Pembina yang dapat memberikan solusi 

permasalahan pada koperasi dan pengusaha mikro,kecil dan menengah. 

2. Menjadi mediator dan sumber informasi yang dapat member rujukan yang 

tepat pada koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk 

mendapat solusi yang spesifik. 

3. Menjadi etelase dan sumber inspirasi yang dapat menghadirkan praktik 

terbaik dari pengembangan koperasi dan pengusaha mikro, kecil dan 

menengah. 
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Gambar 4. struktur organisasi PLUT-KUMKM Provinsi 

Sumber : profil PLUT-KUMKM provinsi 

 Berdasarkan struktur organisasi diatas Himpunan Konsultas Pendamping juga 

lansung dapat dikontrol oleh Pimpinan PLUT-UMKM selain juga dipantau oleh 

Sekretariat, diharapkan mampu membina masyarakat untuk mengembangkan pasar di 

wilayah Provinsi sehingga otomatis dapat menaikkan ekonomi Indonesia.  

 

 

Gambar 5. Struktur organisasi PLUT-KUMKM Kabupaten/Kota Sumber : 

Struktur organisasi PLUT-KUMKM Kabupaten/Kota 

 

 Berdasarkan struktur organisasi diatas PLUT-KUMKM yang bertugas sebagai 

pelaksana program berada di himpunan konsultan pendampingan yang terdiri dari 



43 

 

bidang Kelembagaan, bidang SDM, bidang Produksi, bidang Pembiayaan, dan bidang 

Pemasaran dimana merekalah yang langsung berhadapan dengan Koperasi dan 

pengusaha mikro kecil dan menengah. 

 Dengan didirikannya Gedung PLUT di Kabupaten Tulunaggung ini sangat 

diharapkan mampu memberi pendampingan yang maksimal kepada Koperasi dan 

pengusaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan perekonomian 

daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang perekonomian 

dan juga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten 

Tulungagung 

 

Gambar 6. Gedung PLUT Kabupaten Tulungagung 

Sumber: pembentukan gedung Pusat layanan Usaha Terpadu kabupaten 

Tulungagung 

 
Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat berdirinya gedung Pusat layanan Usaha 

Terpadu yang di bangun di daerah Tulungagung untuk membantu masyarakat pemilik 
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Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar dapat membantu mengembangkan pasar 

sehingga perekonomian daerah bias naik dan juga mesejahterakan masyarakat. 

Peresmian gedung ini diresmikan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga pada 

tanggal 9 Desember  2016 dengan meresmikan gedung ini Puspayoga mengatakan 

manfaatkanlah program Pusat Layanan Usaha Terpadu ini dengan sebaik-baiknya agar 

UKM di Tulungagung mampu membuat produk yang memang laku di pasaran.  


