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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Lumajang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 

54 tahun 2010, pada bagian gambaran umum kondisi daerah ini diuraikan tentang 

kondisi geografi dan demografi serta capaian indikator catatan kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Lumajang. Indikator capaian kinerja 

dimaksud meliputi 3 (tiga) aspek yaitu;(a).Aspek kesejahteraan masyarakat; 

(b).Aspek pelayanan umum dan (c). Aspek daya saing. Analisis gambaran umum 

kondisi daerah memberikan pemahaman  tentang   data  awal  tentang   kondisi  

wilayah  dan  keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dicapai oleh 

kabupaten Lumajang. Basis data dan kinerja yang telah berhasil dicapai selama 

ini selanjutnya digunakan sebagai pijakan dalam merumuskan program 

pembangunan  yang dirancang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. 

Sebagaimana diketahui  bahwa Kabupaten Lumajang merupakan  salah 

satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi 

sosial - ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfatkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk kekayaan alam dan potensi yang 

dimiliki Kabupaten Lumajang dimasa yang akan datang sangat penting untuk 

dikelola dan dimanfatkan secara optimal, agar kesejahteraan masyarakat dapat 

direalisasikan. 
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1. Aspek Geografi dan Demografi 

Analisis aspek geografis perlu dilakukan dalam upaya memperoleh 

gambaran tentang karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan 

wilayah dan kerentanan wilayah terhadap kondisi bencana yang mungkin 

dihadapi. Sementara itu analisis tentang kondisi  demografis wilayah kabupaten 

Lumajang perlu dilakukan dalam  rangka  menyampaikan  perubahan  penduduk,  

komposisi   dan  distribusi penduduk secara keseluruhan di wilayah kabupaten 

Lumajang. 

2. Letak dan Kondisi Geografis 

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Lumajang terletak antara 112o 

50’113o 22’ Bujur Timur dan 7o 52’–8o 23’ Lintang Selatan. Kabupaten 

Lumajang terdiri dari 21 (dua puluh satu) kecamatan, yaitu: Yosowilangun, Kunir, 

Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, Rowokangkung, Tekung, 

Lumajang, Sumbersuko, Sukodono, Senduro, Pasrujambe, Padang, Gucialit,  

Jatiroto, Randuagung,   Kedungjajang,   Klakah   dan   Ranuyoso.  Adapun   batas  

–  batas administrasi Kabupaten Lumajang sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jember. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. 
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Gambar 3.1 
Peta Kabupaten Lumajang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber:lumajangkab.go.id  

 

   Tabel 3.1 
Luas dan Prosentase Luasan Perkecamatan Kab.Lumajang 

 

NO 

 

KECAMATAN 

LUAS 

(Km2) 

PROSENTASE 

(%) 

1 Tempursari 101.36 5.66 
2 Pronojiwo 38.74 2.16 
3 Candipuro 144.93 8.09 
4 Pasirian 183.91 10.27 
5 Tempeh 88.05 4.92 
6 Lumajang 30.26 1.69 
7 Sumbersuko 26.54 1.48 
8 Tekung 30.40 1.70 
9 Kunir 50.18 2.80 

10 Yosowilangun 81.30 4.54 
11 Rowokangkung 77.95 4.35 
12 Jatiroto 77.06 4.30 
13 Randuagung 103.41 5.77 
14 Sukodono 30.79 1.72 
15 Padang 52.79 2.95 
16 Pasrujambe 97.30 5.43 
17 Senduro 228.68 12.77 
18 Gucialit 72.83 4.07 
19 Kedungjajang 92.33 5.16 
20 Klakah 83.67 4.67 
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21 Ranuyoso 98.42 5.50 
 JUMLAH 1,790.90 0.00 

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang Tahun 2012 

Kabupaten Lumajang memiliki wilayah administrasi terbagi menjadi 21 

kecamatan dengan masing-masing luas wilayah yang berbeda, diketahui dari data 

tabel di atas dinyatakan bahwa luas wilayah yang paling luas adalah di kecamatan 

senduro, dan luas wilayah yang paling rendah adalah di kecamatan sumbersuko. 

3. Demograf 

Tabel 3.2 

Jumlah Penduduk Kabupaten Lumajang Menurut Jenis Kelamin,Kepadatan 
dan Rasio Seks Tahun 2015 

NO KECAMATAN PENDUDUK JUMLAH KEPADATAN 

JUMLAH 

KK 

  L P    

1 Tempursari 14.373 14.532 28.905 285 8.817 

2 Pronojiwo 15.473 15.975 31.718 819 9.141 

3 Candipuro  30.781 31.923 62.704 433 18.307 

4 Pasirian  41.473 43.442 85.015 462 23.475 

5 Tempeh  39.116 41.148 80.264 912 22.556 

6 Lumajang  42.105 44.380 86.485 2.858 21.824 

7 Sumbersuko  16.741 17.822 34.563 1.302 9.774 

8 Tekung  16.525 26.900 33.152 1.091 9.288 

9 Kunir  25.425 27.008 52.433 1.045 14.922 

10 Yosowilangun  27.431 29.162 56.593 696 16.348 
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11 Rowokangkung  16.685 17.473 34.158 438 9.878 

12 Jatiroto  22.726 23.417 46.143 599 11.827 

13 Randuagung  30.151 31.471 61.622 596 17.626 

14 Sukodono  25.724 26.394 52.118 1.693 13.917 

15 Padang  17.125 18.095 35.220 667 10.260 

16 Pasrujambe  17.240 18.121 35.361 363 10.260 

17 Senduro 21.311 21.908 43.219 189 12.650 

18 Gujialit  11.324 12.071 23.395 321 6.830 

19 Kedungjajang  21.629 23.521 45.150 489 12.207 

20 Klakah  25.034 26.664 51.698 618 13.887 

21 Ranuyoso  22.415 24.047 46.462 472 11.970 

JUMLAH 528.129 558.540 1.026.378 573 285.739 

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang Tahun 2015 

 Dari 1.026.378 penduduk Kabupaten Lumajang menurut Indeks 

Pembangunan Manusia yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pemerintah, maka ada tiga indikator yang dapat dilihat antara lain 

tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan pendapatan masyarakat yang diukur 

melalui tingkat daya beli masyarakat. 

 Sebagai Kabupaten Lumajang, maka gejala urban tidak dapat dihindari di 

Kabupaten Lumajang. Pembangunan fisik dengan segala fasilitasnya tak 

terhindarkan lebih banyak bermunculan di Kecamatan Lumajang, dan beberapa 

tempat di Kecamatan Sukodono, sebagai tempat pemekaran keramaian di kota 

Lumajang. 
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 Bagi kalangan swasta di mana seluruh aktivitasnya lebih banyak yang 

berorientasi ekonomi, maka berbagai investasi yang ditanam memilih lokasi-

lokasi yang menguntungkan, paling tidak memiliki potensi agar aktivitas usaha 

yang ditekuni dapat berjalan lancar dan mencapai kesuksesan. Kalangan pemodal 

akan mempertimbangkan lokasi-lokasi yang dinilai telah memiliki atau berpotensi 

untuk dilakukan pembangunan sarana dan prasarana memadai guna mendukung 

usahanya. 

 Kecamatan Lumajang sebagai ibukota kabupaten tentu lebih memberikan 

peluang dan menawarkan sejumlah fasilitas sarana dan prasarana untuk 

mendukung kegiatan ekonomi para investor dan pelaku ekonomi. Oleh sebab itu 

tidaklah mengherankan jika berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para pemodal 

dan investor yang terpusat di ibukota kecamatan akan menjadi daya tarik 

tersendiri bagi penduduk untuk melakukan migrasi ke Kecamatan Lumajang. 

4. Potensi Pengembangan Wilayah 

 Kabupaten Lumajang merupakan wilayah dengan karakter wilayah relatif 

cukup beragam.Dengan karakter wilayah cukup beragam maka wilayah kabupatan 

Lumajang ditandai oleh wilayah pertanian, perkebunan, wilayah hutan, perikanan 

dan sebagainya.Berbagai jenis karakter wilayah tersebut pada gilirannya 

menghasilkan berbagai jenis produk baik di sektor pertanian, perkebunan, 

perikanan, hasil hutan, dan sebagainya. Selain itu dengan potensi dan kondisi 

wilayah yang ada maka ke depan beberapa wilayah perlu memperoleh perhatian 

untuk dikembangkan agar produk yang dihasilkan oleh wilayah bersangkutan dapat 

dicapai secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 
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 Dalam penggunaan lahannya, Kabupaten didominasi oleh guna lahan 

kawasan hutan meliputi hutan lindung, taman nasional. Hutan produksi dan hutan 

rakyat dengan luas 114.238,05 Ha atau sekitar 63,79% dari total luas Kabupaten 

Lumajang. Sedangkan untuk pemanfaatan lainnya yaitubudidaya pertanian, 

budidaya perikanan, budidaya perkebunan, permukiman, perindustrian, rawa/waduk 

dan sebagainya.Komposisi pemanfaatan ruang terkecil adalah pemanfaatan ruang 

untuk perikanan (tambak, kolam, empang) yaitu 127 Ha. Hal ini menunjukkan 

bahwa ruang di Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh lahan tidak terbangun 

sehingga pengalokasian ketersediaan lahan skala kabupaten sangat dapat 

diaplikasikan dengan dikembangkannya kawasan budidaya antara lain : 

a. Kawasan Perdagangan dan Jasa 

Peruntukkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan 

di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lumajang mencakup pengembangan 

skala wilayah meliputi Kecamatan Lumajang, Sukodono, Pasirian, Senduro, 

Klakah dan Yosowilangun. Sedangkan untuk kecamatan yang lain 

dikembangkan perdagangan skala lokal. 

b. Kawasan Permukiman 

Pengembangan kawasan permukiman dibedakan atas permukiman 

perkotaan dan permukiman pedesaan dimana dikembangkan di seluruh 

kecamatan Kabupaten Lumajang. 

c. Kawasan Pendidikan 

Pengembangan kawasan pendidikan diarahkan menyebar di seluruh 

kecamatan di Kabupaten Lumajang. 

d. Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran 
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Pengembangan kawasan Pemerintahan dan Perkantoran diarahkan 

menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang. 

e. Kawasan Industri 

Berdasarkan rencana tata ruang, Kabupaten Lumajang tidak direncanakan 

sebagai kawasan industri, namun dikembangkan sebagai kawasan 

peruntukkan industri dimana dibedakan menjadi tiga yaitu : 

1. Kawasan Peruntukkan Industri Besar di Kecamatan Pasirian, 

Tempeh, Sumbersuko, Kunir, Jatiroto, Kedungjajang dan Klakah 

2. Kawasan Peruntukkan Industri Menengah dikembangkan di 

Kecamatan Candipuro, Tekung, Yosowilangun, Sukodono, 

Rowokangkung, Randuagung dan Ranuyoso 

3. Kawasan Peruntukkan Industri Kecil dan/atau dikembangkan di 

seluruh wilayah kecamatan. 

f. Kawasan Pariwisata 

Pengembangan kawasan pariwisata dibagi atas dua jenis yaitu : 

1. Pengembangan Daya Tarik Wisata, meliputi : 

 Pariwisata alam : 

a) taman wisata 

b) taman wisata ranu 

c) taman wisata goa 

d) taman wisata air terjun 

e) wisata pantai 

f) wisata pemandian alam 

 Pariwisata budaya 
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 Pariwisata buatan 

 

B. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Lumajang 

 Berdasarkan Kondisi Kabupaten Lumajang dan tantangan yang dihadapi 

serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki maupun amanat pembangunan 

yang tercantum dalam RPJP Kabupaten Lumajang 2006-2026, visi Pemerintah 

Kabupaten Lumajang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang 

Tahun 2011-2016 adalah :“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang 

Sejahtera Dan Bermartabat”. 

Makna dari Visi Kabupaten Lumajang : 

a) Terwujudnya, terkandung didalamnya terciptanya, semangat, peran serta 

upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat; 

b) Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal 

penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung 

dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem 

Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang; 

c) Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang 

terpenuhi kebutuhan lahir dan batin; 

Visi dan Misi Kabupaten Lumajang di atas dijabarkan lebih lanjut dalam 

misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten 

Lumajang yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah. Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Organisasi Politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga 



45 
 

swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan 

masyarakat yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas sdm yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan 

bermoral melalui pengembangan kualitas layanan pendidikan dan 

kesehatan, pembinaan keagamaan serta pemerataan pembangunan dan 

penyediaan fasilitas umum masyarakat; 

2. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat 

berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta usaha 

pendukungnya; 

3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui 

penyelenggaraan pemerintahan yang professional, aspiratif, dan transparan 

serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan 

bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. 

 

C.   Profil Desa Kunir Kidul 

Desa Kunir adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kunir 

Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. Terletak sekitar 12 km di selatan Kota 

Lumajang, Kunir dilintasi jalan yang menghubungkan Tempeh dengan 

Yosowilangun. 

Kunir kemungkinan telah dihuni orang semenjak dahulu kala. Toponimi 

Kunir (sebagai Kunir dan Basini) telah disebut-sebut dalam Kitab Kakawin 

Nagarakretagama (pupuh 22:4) sebagai tempat yang dilalui oleh Raja Hayam 

Wuruk dalam perjalanannya di wilayah Lamajang. Sejarawan Th.G.Th. Pigeaud 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lumajang
https://id.wikipedia.org/wiki/Lumajang,_Lumajang
https://id.wikipedia.org/wiki/Tempeh,_Lumajang
https://id.wikipedia.org/wiki/Yosowilangun,_Lumajang
https://id.wikipedia.org/wiki/Toponimi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kakawin_Nagarakretagama
https://id.wikipedia.org/wiki/Kakawin_Nagarakretagama
https://id.wikipedia.org/wiki/Hayam_Wuruk
https://id.wikipedia.org/wiki/Hayam_Wuruk
https://id.wikipedia.org/wiki/Theodoor_Gautier_Thomas_Pigeaud
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menafsirkan Kunir dalam kitab babad tersebut sebagai wilayah Kunir yang 

sekarang. Begitu pula pendapat dua artikel yang ditulis sekitar seabad yang lalu. 

 Dari segi pemerintahan, pemerintah Desa Kunir Kidul berada dibawah 

Kecamatan Kunir yang terletak di jalan kopral sohin. Kecamatan Kunir sendiri 

memiliki 11 Desa termasuk Desa Kunir Kidul sendiri. Jarak kantor desa Kunir 

Kidul sendiri dengan Kecamatan Kunir tidaklah jauh, hanya membutuhkan tujuh 

menit menggunakan kendaraan bermotor. 

 Roda pemerintahan Desa Kunir Kidul dalam merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi kegiatan yang telah disusun berjalan lancer seiring dengan 

tingkat kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni. Pemerintahn desa kunir 

kidul selalu berusaha meningkatkan kemampuas aparaturnya melalui pendidikan 

formal maupun non formal. 

 Adapun Visi dan Misi, serta Struktur Pemerintahan Desa Kunir Kidul, 

diantaranya : 

1. Visi Desa Kunir Kidul 

Visi adalah sebagai gambaran tentang kondisi ideal yang di 

inginkan atau di cita-citakan oleh pemerintah desa masa yang akan dating, 

visi juga merupakan sebagai alat pemerintah Desa Kunir Kidul dan 

pembangunan lainnya seperti melihat, menilai, memberi predikat terhadap 

kondisi Desa yang diinginkan. Adapun Visi Desa Kuni Kidul adalah 

sebagai berikut : “Terwujudnya Tata Kelola Desa yang baik dan bersih 

guna mewujudkan Desa Kunir Kidul yang adil, makmur dan sejahtera”. 

2. Misi Desa Kunir Kidul 
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Misi adalah suatu yang harus di emban dan dilaksanakan oleh 

pemerintah desa kunir kidul sesuai dengan visi yang telah diterapkan 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 datan dari visi yang telah ditetapkan. 

Pemerintah Desa Kunir Kidul memiliki Misi sebagai berikut : 

a. Melakukan revitalisasi birokrasi dijajaran aparatur 

pemerintahan desa guna mengikatkan 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. 

3. Struktur Pemerintahan Desa Kunir Kidul 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA 

Hasyim Nawawi 

SEKERTARIS DESA 

Hadi Susanto 

KAUR TU & UMUM 

Ponari 

KAUR KEUANGAN 

Derajat Ali. F 

KAUR 
PERENCANAAN 

P l  

KASI PEMERINTAHAN 

Moch. Abu Bakar 

KASI 
KESEJAHTERAAN 

R di W h di 

KAUR PELAYANAN 

Desi Nurul L 

KASUN 
BENTENGREJO 
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Sumber : Kantor Desa Kunir Kidul 

 

 

 

KASUN SUMBERDAWE 

Adi Wagiman 

KASUN KARANGSUKUP 

Jumantik 

KASUN DRANDANGAN 

Khoirul Hasan 


