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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 

 

Pada bab ini peneliti akan membahas deskripsi wilayah yang menjelaskan 

tentang data dan informasi-informasi yang berhubungan dengan gambaran secara 

umum mengenai lokasi penelitian, hal-hal yang akan di bahas adalah mengenai 

deskripsi wilayah Kabupaten Pasuruan & arti lambang Kabupaten, kondisi 

geografis, sejarah singkat, dan wisata yang dikembangkan di Kabupaten Pasuruan. 

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan 

3.1.1 Profil Kewilayahan 

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa 

Timur yang secara astronomis terletak di 112033’55’-113005’37’ Bujur 

Timur dan 7032’34’-7057’20’ Lintang Selatan dengan luas 1.474,015 km2. 

Kabupaten Pasuruan memiliki topografi yang beragam yakni luas  wilayah 

yang pertama seluas 12,77% atau 18.819,04 Ha berketinggian 0-12,5 mdpl, 

pada ketinggian tersebut sangat cocok dan berpotensi terhadap pengmbangan 

usaha tambak atau perikanan, daerah tersebut meliputi wilayah Kecamatan 

Bangil, Beji, Gempol, Rembang, Kraton, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, 

Grati, Lekok dan Kecamatan Nguling. Luas wilayah yang kedua yaitu 34% 

atau 50.384,02 Ha berketinggian 12,5-500 mdpl, pada ketinggian ini sangat 

cocok dan berpotensi untuk mengembangkan sektor pertanian, 

permukimanserta perindustrian, wilayah yang memiliki ketinggian tersebut 

yaitu sebagian besar wilayah Kabupaten Pasuruan kecuali Kecamatan Tosari. 
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Luas wilayah yang ketiga yaitu seluas 14,84% atau 21.877,17 Ha 

berketinggian 500-1000 mdpl, pada ketinggian tersebut membuat wilayah ini 

memiliki potensi untuk budidaya tanaman besar sebagai penyangga dan 

pelindung air serta wilayah tersebut juga dapat ditanami tanaman pangan 

seperti beras dengan model terasiring supaya tidak terjadi tanah longsor, 

wilyah yang memiliki ketinggian ini antara lain Kecamatan Purwodadi, 

Tutur, Pasrepan, Puspo, Tosari dan Kecamatan Prigen. Luas wilayah yang 

keempat yaitu seluas 12,63% atau 18.615,08 Ha berketinggian 1.000-2.000 

mdpl, pada ketinggian tersebut juga dapat ditanami tanaman besar sebagai 

penyangga untuk melindungi tanah dan air, wilayah yang memiliki ketinggian 

tersebut antara lain Kecamatan Prigen, Purwosari, Tosari, Puspo, Tutur, 

Lumbang dan Kecamatan Purwodadi. 

Luas wilyah yang kelima yaitu hanya seluas 5,37% atau 7.920,77 Ha 

yang berketinggian lebih dari 2000 mdpl dimana wilayah tersebut digunakan 

sebagai hutan lindung, wilayah yang memiliki ketinggian in yaitu antara lain 

Kecamatan Prigen, Tosari, Tutur, Lumbang, Purwosari dan Kecamatan 

Puspo. 

Adapun Batas Wilayah Kabupaten Pasuruan yakni sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara  : Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura 

b. Sebelah Timur  : Kabupaten Probolinggo 

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Malang 

d. Sebelah Barat  : Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu 
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Adapun dilihat dari peta, maka Kabupaten Pasuruan tergambar sebagai 

berikut. 

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Pasuruan 

 
Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 

Secara administratif Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 Kecamatan 

dengan 341 Desa dan 24 Kelurahan. Persebaran Kelurahan terdapat pada 

pusat Kabupaten Pasuruan yaitu di Kecamatan Bangil, sedangkan desa 

tersebar pada daerah pinggiran hingga perbatasan kabupaten. Berikut 

merupakan data persebaran desa/kelurahan pada setiap kecamatan di 

Kabupaten Pasuruan. 
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Tabel 3.1 Persebaran Desa/Kelurahan pada tiap Kecamatan di Kabupaten 

Pasuruan 

 

 

 

 

No. Kecamatan Desa/Kelurahan 

1. Bangil 15 

2. Beji 14 

3. Gempol 15 

4. Gondang Wetan 20 

5. Grati 15 

6. Kejayan 25 

7. Kraton 25 

8. Lekok 11 

9. Lumbang 12 

10. Nguling 15 

11. Pandaan 18 

12. Pasrepan 17 

13. Pohjentrek 9 

14. Prigen 14 

15. Purwodadi 13 

16. Purwosari 15 

17. Puspo 7 

18. Rejoso 16 

19. Rembang 17 

20. Sukorejo 19 
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 Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 

Berdasarkan tabel diatas, seluruh wilayah administratif kelurahan 

berada di Kecamatan Bangil yang berada di pusat kabupaten. Sedangkan yang 

berada di kecamatan lainnya merupakan wilayah administratif desa. 

Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yakni Kecamatan Kejayan dan 

Kecamatan Kraton, sedangkan yang memiliki jumlah desa paling sedikit 

yakni Kecamatan Puspo. 

3.2.1 Visi Misi Kabupaten Pasuruan 

Visi Kabupaten Pasuruan pada kepemimpinan HM. Irsyad Yusuf, S.E, 

MMA pada periode 2013 sampai 2018 yaitu “Menuju Kabupaten Pasuruan 

yang Sejahtera dan Maslahat”. Berikut diikuti juga beberapa misi untuk 

memajukan Kabupaten Pasuruan pada masa Jabatan HM. Irsayd Yusuf, S.E, 

MMA yang berakhir pada tahun 2018 ini.  

Misi yang pertama yaitu mewujudkan tata kelolahan pemerintah yang 

profesional, bersih, transparan dan responsif. Misi yang kedua yaitu 

mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan berdaya saing melalui 

pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah 

formal dan pondok pesantren. Misi yang ketiga meningkatkan pelayanan 

kesehatan yang bermutu, murah. Misi yang keempat yaitu mewujudkan 

21. Tosari 8 

22. Tutur 12 

23. Winongan 18 

24. Wonorejo 15 



60 
 

kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan 

produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Dan 

misi yang kelima yaitu dengan mewujudkan tata kehidupan sosial-

masyarakat yang aman, tenteram, religius, harmonis, serta berkebudayaan. 

3.3.1 Potensi wisata yang dikembangkan di Kabupaten Pasuruan 

Potensi wisata sekarang ini yang di bisa dikunjungi dan sedang di 

kembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ada banyak dan akan 

terus bertambah seiring ditemukannya penemuan lokasi wisata baru termasuk 

juga wisata buatan yang akan di bangun oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, objek wisata yang ada sekarang ini yaitu wisata alam, wisata 

budaya, agrowisata, wisata minat khusus, wisata religi dan masih banyak lagi. 

Wisata alam yang maksud antara lain gunung bromo, taman candra 

wilwatikta di Pandaan, air terjun kakek bodo dan air terjun putuk truno di 

Pandaan, pemandian alam banyubiru di Winongan, danau ranu di Grati, 

sumber air umbulan di Winongan, dan air terjun coban baung di Purwodadi. 

wisata budaya dan religi antara lain kampung budaya Dusun Sejo, candi 

gunung gangsir, candi belahan, candi jawi, goa jepang atau inna tretes, 

makam ki ageng penanggungan, makam mbah ratu ayu di Bangil, Makam 

mbah semendhi di Winongan, makam mbah segoropuro di Rejoso, pertapaan 

abiyoso, dan pertapaan indrokilo, serta kawasan Masjid Cheng Ho. Wisata 

agro antara lain di Kecamatan Tutur yaitu Wisata Apel/Agro Krisna, Bunga 

Krisan dan Paprika, Peternakan Sapi Perah, Jamur, Durian, Wisata Bhakti 

Alam. Kemudian PG Kedawung di Kecamatan Grati, Mangga klon 21 dan 
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bunga sedap malam di Kecamatan Rembang, serta Kebun Raya LIPI di 

Kecamatan Purwodadi. Wisata Minat Khusus antara lain di Kecamatan 

Prigen yaitu Taman Safari Indonesia II, Taman Dayu, Kaliandra, dan  Finna 

Golf & Country Club. Kemudian Bukit Flora di Kecamatan Tutur, Baung 

Camp di Kecamatan Purwodadi, dan sentra bordir di Kecamatan Bangil. 

 

3.2 Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

3.2.1 Visi dan Misi 

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak 

ditinjau dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur 

yang mampu menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki menuju apa 

yang ingin diwujudkan. Pernyataan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut : 

“Mewujudkan daerah tujuan wisata dan budaya khas Kabupaten 

Pasuruan “ 

Misi adalah gerak kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan 

gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, adapun misi Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan adalah : 

1. Menumbuhkembangkan seni apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap 

budaya lokal 

2. Meningkatkan pembangunan destinasi yang berwawasan ekowisata 

3. Meningkatkan kualitas produk dan pemasaran wisata 
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Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Pasuruan 

3.2.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 
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3.2.3 Tupoksi 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga 

daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan 

pengembangan bidang Pariwisata, Seni dan Budaya. 

2. Pelaksanaan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, 

perijinan sesuai kebijakan. 

3. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokoknya. 

4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, 

perlenkapan dan peralatan dinas. 

5. Pengelolaan, penelitian, pendokumentasian dan pemeliharaan berbagai 

bentuk seni dan budaya daerah. 

6. Peningkatan dan pengembangan aspirasi seni budaya. 

7. Penyusunan program penyediaan sarana, menginventarisasikan, 

penyelarasan dan perawatan serta pengawasan penggunaan sarana seni dan 

budaya. 

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
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3.3 Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

3.3.1 Visi dan Misi 

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak 

ditinjau dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur 

yang mampu menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki menuju apa 

yang ingin diwujudkan. Pernyataan visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten yaitu : 

“Terwujudnya industri dan perdagangan berbasis potensi daerah yang 

memiliki daya saing kuat” 

Misi adalah gerak kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan 

gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, adapun misi Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan ialah : 

1. Mengembangkan dan Meningkatkan Kinerja Industri Kecil, Menengah 

dan Besar 

2. Mengembangkan dan Meningkatkan Kinerja Perdagangan 
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Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan  

3.3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti 
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3.3.2 Tupoksi 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga 

daerah di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan mempunyai fungsi : 

1. Pelaksanaan perumusan program kerja jangka panjang, menengah dan 

pendek bidang perindustrian dan perdagangan dan menetapkan prioritas. 

2. Penyusunan rencana anggaran pembangunan secara keseluruhan dan per 

satuan kegiatan dan tolok ukur kinerja. 

3. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur pimpinan dan koordinasi horizontal 

dalam pelaksanaan kegiatan. 

4. Pengorganisasian setiap kegiatan bidang Industri dan Perdagangan yang 

berada diwilayah kerja dengan institusi terkait guna merealisasi efisiensi 

dan efektivitas. 

5. Penyusunan standart pelayanan minimal dalam bidang perindustrian dan 

perdagangan atas dasar standard operating procedures. 

6. Pelaksanaan pembinaan teknis Bidang Industri Menengah dan Besar 

meliputi Industri Mesin, Logam, Tekstil, Kimia, Agro, Hasil Hutan, 

Transportasi dan Telematika. 
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7. Pelaksanaan pembinaan teknis Bidang Perdagangan meliputi Perdagangan 

Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Pengawasan Perdagangan 

serta kemetrologian. 

8. Pelaksanaan pembinaan teknis Bidang Industri Kecil Dagang Kecil 

meliputi Industri Kecil, Dagang Kecil dan Fasilitasi & Kemitraan. 

9. Pelaksanaan pembinaan administratif kesekretariatan meliputi 

penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian 

serta administrasi keuangan. 

10. Pelaksanaan pemeliharaan dan pendataan aset – aset dinas sesuai pedoman 

yang berlaku. 

11. Pelaksanaan pembinaan Unit Pelaksana Teknis bidang Industri dan 

Perdagangan atas kewenangan Daerah. 

12. Pelaksanaan pembinaan Tenaga Fungsional dibidang Industri dan 

Perdagangan yang berada dibawah kewenangan Daerah. 

13. Pengawasan atas setiap kegiatan teknis dan administratif berdasarkan 

tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. 

14. Penyusunan laporan tahunan, bulanan, insidental dan laporan paripurna 

pasca kegiatan bidang teknis dan keuangan sesuai pedoman yang berlaku. 

15. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh bupati. 
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3.4 Profil Pemerintah Desa Karangrejo 

3.4.1 Sejarah Desa 

Desa Karangrejo merupakan salah satu dari desa yang terletak wilayah 

administrasi kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan. Karangrejo merupakan 

asal kata basa jawa yang terdiri dari dua suku kata yaitu carang dan rejo atau 

kata karang dan  rejo, carangrejo menurut arti bahasa carang artinya cabang 

pohon bambu sedangkan rejo berarti keberuntungan, kejayaan,keramaian. 

Sedang menurut istilah karang berarti Tanah lapang,hamparan,tanah luas atau 

sering disebut pekarangan, dan  rejo berarti bejo atau untung, keadaan yang 

membawa keuntungan keberkahan dan kemakmuran. 

Pengertian secara luas karangrejo berarti sebuah tempat atau wilayah 

atau sebuah desa yang didalamnya adalah hamparan luas yang dihuni oleh 

masyarakat dalam jumlah yang banyak ( ramai ) yang semuanya mempunyai 

penghasilan yang cukup dalam bahasa jawa disebut ( masih untung/rejo ) 

Menurut sejarah memang Karangrejo dulunya adalah sebuah hamparan 

tanah yang luas dan ditumbuhi oleh rumpun / pohon bambu ( carang ), dengan 

demikian siapa saja yang mendiami atau menempati wilayah ini akan mendapat 

keuntungan , pekerjaan dari mengolah bambu yang akan membawa kearah 

yang lebih beruntung / makmur sesuai dengan cita-cita dan angan angan pendiri 

desa karangrejo yaitu KI CULAT yang makamnya juga berada di bawah 

rerimbunan pohon bambu di dusun karangrejo. 

Karangrejo disebut desa yang berpenghuni banyak orang yang 

mendapat pekerjaan dari Carang atau  cabang pohon bambu,  mengingat di desa 
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Karangrejo banyak terdapat tanaman bambu sehingga banyak masyarakat desa 

karangrejo yang membuat kerajinan dan ketrampilan dari batang bambu, 

bahkan sampai sekarang banyak masyarakat desa karangrejo yang bermata 

pencaharian membuat kerajinan dari bambu baik mainan ataupun alat rumah 

tangga. 

Pada zaman penjajahan Belanda Desa Karangrejo berkembang menjadi 

10 Dusun antara lain : 

Tabel 3.2 Pembagian Dusun di Desa Karangrejo 

No. Nama Dusun Nama Desa 

1. Dusun Sanglud Desa Karangrejo 

2. Dusun Mlaten Desa Karangrejo 

3. Dusun Sejo Desa Karangrejo 

4. Dusun Karangbangkal Desa Karangrejo 

5. Dusun Janti Desa Karangrejo 

6. Dusun Kuwung Desa Karangrejo 

7. Dusun Bangkok Desa Karangrejo 

8. Dusun Karangrejo Desa Karangrejo 

9. Dusun Ngetal Desa Karangrejo 

10. Dusun legupit Desa Karangrejo 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 
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3.4.2 Aspek Geografi 

Desa Karangrejo merupakan  salah satu desa dalam  wilayah 

Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dengan luas wilayah sekitar 300,1 

hektar. Desa Karangrejo memiliki jarak orbitasi dengan Kecamatan sekitar 0 

km, 15 km dari wilayah ibukota kabupaten dan 40 km dari wilayah ibu kota 

provinsi dengan fasilitas jalan propinsi dan jalan kabupaten yang cukup 

memadahi. dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Batas Wilayah Kecamatan Gempol 

No. Arah Mata Angin Nama Desa Nama Kecamatan 

1. Sebelah Utara Desa Kejapanan Kecamatan Gempol 

2. Sebelah Timur Desa Winong Kecamatan Gempol 

3. Sebelah Selatan Desa Ngerong Kecamatan Gempol 

4. Sebelah Barat Desa Bulusari Kecamatan Gempol 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 

Desa Karangrejo memiliki letak yang sangat strategis berada di jalur 

kawasan wisata Pandaan Tretes. Keadaan alam secara umum merupakan lahan 

pertanian persawahan (sekitar 141 hektar) dan tegalan (sekitar 100,5 hektar) 

dan  kawasan industri (sekitar 58,6 hektar), sebagian besar lahan pertanian  

beririgasi tehnis sehingga desa Karangrejo merupakan kawasan yang memiliki 

produktifitas/hasil pertanian yang cukup tinggi, disamping itu dengan letaknya 

yang berbatasan dengan Kecamatan Porong sidoarjo yang merupakan daerah 

industri, disamping pertanian yang menjadi andalan, sebagian masyarakat 

utamanya generasi muda banyak bergerak disektor industri (menjadi pekerja 
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swasta) sehingga secara umum kondisi perekonomian masyarakat berada pada 

kategori cukup. 

Adapun secara Geografis Desa Karangrejo mempunyai Luas Wilayah 

300,1 Ha, yang terdiri dari : 

Tabel 3.4 Luas Wilayah Desa Karangrejo 

No. Luas Wilayah Satuan Luas 

1. Tanah Sawah  141   Ha 

2. Tanah Tegal 1,5   Ha 

3. Tanah Pekarangan/Perkampungan 99    Ha 

4. Tanah Kas desa 12    Ha 

5. Lapangan 0,8  Ha 

6. Perkantoran pemerintah 0,5  Ha 

7. Lain-lain 28,5 Ha 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 

3.4.3 Aspek Demografi 

Jumlah penduduk desa Karangrejo sebanyak 9631 jiwa yang tersebar di 

10 Dusun, 16 RW dan 58 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 4792 

jiwa dan perempuan 4839 jiwa dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 

(enam) tahun terakhir 3 %, dengan tingkat kepadatan sebesar 321 jiwa/km2. 

Jumlah penduduk Desa Karangrejo Jika dilihat dari sudut pandang mata 

pencaharian, golongan umur dan pendidikan adalah sebagai beikut: 
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Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Jumlah Penduduk 

1. Buruh Tani 1.861 jiwa 

2. Petani Pemilik 218  jiwa 

3. Petani Penggarap 162  jiwa 

4. Pedagang 302  jiwa 

5. PNS/Pensiunan 32  jiwa 

6. TNI/POLRI/Pensiunan 12  jiwa 

7. Karyawan Swasta (Buruh) 1.218 jiwa 

8. Pengemudi (Mobil/Ojek) 214 jiwa 

9. Wiraswasta 756 jiwa 

10. Tukang/Kuli Bangunan  285 jiwa 

11. Pengangguran 322 jiwa 

Jumlah 5.382 jiwa 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat mata pencaharian yang 

paling banyak di Desa Karangrejo yaitu Buruh Tani, yang menempati 

tempat kedua yaitu karyawan swasta atau buruh dan mata pencaharian 

paling sedikit yaitu TNI, POLRI dan pensiunan, apabila dilihat dari mata 

pencaharian tersebut mayoritas masyarakat Desa Karangrejo yaitu 

menengah kebawah sehingga terdapat kendala utama yaitu kendala dana 

bagi masyarakat Dusun Sejo untuk mengembangkan kampung budaya. 
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Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur 

No. Umur Jumlah Penduduk 

1. Umur 0 s/d 5 tahun 742 Jiwa 

2. Umur 6 s/d 10 tahun 765 Jiwa 

3. Umur 11 s/d 20 tahun 1373 Jiwa 

4. Umur 21 s/d 55 tahun 4748 Jiwa 

5. Umur 56 s/d 60 tahun 579 Jiwa 

6. Umur 60 Keatas tahun 1.424 Jiwa 

Jumlah 9.631 Jiwa 

 Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat mayoritas masyarakat Desa 

Karangrejo berumur 60 keatas dan yang menduduki peringkat kedua yaitu 

umur 21 sampai 55 dimana masih terdapat banyak masyarakat yang 

produktif jadi apabila dilihat dari golongan umur masih terdapat banyak 

masyarakat yang berusia produktif ikut serta dalam pengembangan 

kampung budaya serta para remaja juga ikut berpartisipasi dalam 

pengembangan tersebut. 

Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 

No. Pendidikan Jumlah Penduduk 

1. Tamat SD 978 Jiwa 

2. Tamat SLTP 965 Jiwa 

3. Tamat SLTA 921 Jiwa 

4. Tamat D1/D2/D3 68 Jiwa 
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5. Tamat S1/S2/S3  80 Jiwa 

Jumlah 3.012 Jiwa 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 

Apabila dilihat dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas masyarakat Desa Karangrejo yaitu berpendidikan SD, SMP, dan 

SMA, akan tetapi masyarakat tersebut yaitu berumur 50 keatas. Hal ini 

berpengaruh terhadap pengembangan kampung budaya Dusun Sejo 

dimana pengelola mendapat kendala terhadap inovasi atau masukan guna 

dalam pengembangannya. 

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja 

No. Angkatan Kerja Jumlah Penduduk 

1. Jumlah angkatan Kerja [ 15-55 th ]   2097 jiwa 

2. Jumlah Usia sekolah [ 5-20 th ] 3012 jiwa 

3. Jumlah Ibu Rumah tangga [ 15-55 th ] 2446 jiwa 

4. Jumlah pekerja penuh [ 15-55 th ] 4982 jiwa 

5. Jumlah yang tidak menentu [ 15-55 th] 835 jiwa 

6. Jumlah Rumah tangga Petani 197 kk 

7. Jumlah Anggota Rumah tangga petani   294 jiwa 

8. Jumlah Rumah tangga Buruh tani 189 kk 

9. Jumlah anggota Rumah tangga buruh tani 354 jiwa 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 
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3.4.4 Aspek Sumber Daya Manusia 

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya 

peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting 

suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumberdaya Manusia di desa 

Karangrejo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.9 Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Karangrejo 

No. Uraian Sumber Daya Manusia Volume Satuan 

1. Berpendidikan Sarjana 80 Jiwa 

2. Pengusaha Ekonomi Produktif 15 Jiwa 

3. Petani 118 Jiwa 

4. Wiraswasta 256 Jiwa 

5. Perempuan usia produktif 1817 Jiwa 

6. Kader kesehatan 55 Jiwa 

7. Anggota BPD 9 Jiwa 

8. Anggota LPM 4 Jiwa 

9. Gapoktan 50 Jiwa 

10. Koperasi wanita desa Karangrejo 30 Jiwa 

11. Karang Taruna 50 Jiwa 

12. PKK Desa Karangrejo 26 Jiwa 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 

3.4.5 Aspek Sumber Daya Sosial Budaya 

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya 

merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di 
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desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam 

kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. 

Sumber daya sosial budaya di desa Karangrejo dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.10  Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Karangrejo 

No. Uraian Sumber Daya Sosial Budaya Volume Satuan 

1. Kampung Budaya Sejo 1 Kelompok 

2. Wayang Kulit Dusun Karangbangkal 1 Kelompok 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 

3.5 Awal Mula Dusun Sejo Menjadi Kampung Budaya 

Latar belakang pengembangan Dusun Sejo sebagai Kampung budaya tidak 

luput dari campur tangan seniman sekaligus pelukis lukisan mini yaitu Jupri 

Abdullah. Beliau sebenarnya bukan penduduk asli dari Dusun Sejo, melainkan 

berasal dari desa japanan kecamatan beji, akan tetapi setelahnya belau pindah ke 

Dusun Sejo, beliau membwa perubahan terhadap Dusun Sejo yang awalnya hanya 

Dusun yang biasa-biasa saja sekarang menjadi Kampung Budaya dan Sentral 

Budaya satu-satunya yang ada di Pasuruan. Semenjak pak Jupri Abdullah pindah 

ke Dusun Sejo, beliau mengamati kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar dusun 

tersebut, setiap malam beliau melihat warga yang sering berkumpul dan 

membicarakan kegiatan sehari-hari mereka, semenjak tu pak Jupri mencoba untuk 

membaur dengan warga-warga setempat dan mengajak warga setempat untuk 

menjadikan Dusun Sejo menjadi Kampung Budaya, masyarakat setempat sangat 

antusias dengan gagasan tersebut. Pak Jupri bersama warga setempat mulai 

menjadikan Dusun Sejo menjadi Kampung budaya dengan melakukan beberapa 
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kegiatan, seperti melukis karya seni mural/gravity di dinding-dinding rumah warga 

dan tembok-tembok sekitar Dusun sejo dengan dibantu pelukis-pelukis yang 

sengaja di datangkan dari berbagai daerah oleh Pak Jupri seperti dari daerah 

Yogyakarta. 

Gambar 3.4 Keterlibatan Seniman dalam melukis mural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti. 

Keterlibatan rekan-rekan seniman Pak Jupri sangat berpengaruh terhadap 

persiapan pencanangan kampung budaya Dusun Sejo ketika itu, selain itu 

masyarakat juga terlibat dalam setiap kegiatan mulai dari melukis mural, persiapan 

pencanangan, mempromosikan kampung budaya Dusun Sejo dan masih banyak 

lagi keterlibatan masyarakat dalam pencanangan kampung budaya Dusun Sejo. 

Semangat masyarakat tersebut menjadi modal yang sangat berharga bagi Pak Jupri 

selaku seniman kampung budaya Dusun Sejo dan penasihat kampung budaya. 
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Gambar 3.5 Keterlibatan masyarakat melukis mural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti 

Selain kegiatan melukis mural di dinding-dinding rumah warga, Pak Jupri 

juga mengajarkan cara melukis mini kepada masyarakat setempat termasuk remaja 

dan anak kecil, selain itu juga setiap malam dilakukan latihan seni tari yang 

kebetulan di Dusun Sejo terdapat guru seni tari. berbagai kegiatan tersebut 

dilakukan oleh Pak Jupri dan masyarakat Dusun Sejo untuk menyambut 

dicanangkannya Dusun Sejo sebagai kampung budaya pada hari minggu tanggal 28 

Desember 2014, kegiatan pencanangan tersebut di datangi langsung oleh Bapak 

Irsyad selaku Bupati Pasuruan dengan beberapa jajarannya. Kegiatan tersebut 

berlangsung selama 2 hari dengan beberapa agenda kegiatan seperti pentas seni, 

pameran lukisan, penampilan reog, lomba mewarnai, layar tancap dan lain-lain. 
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Gambar 3.6 Penandatanganan Prasasti oleh Irsyad Yusuf selaku Bupati Pasuruan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti 

Selain penandatangan prasasti oleh Bapak Irsyad selaku Bupati Pasuruan, 

dilakukan juga pemukulan gong dan doa bersama sebelum Bupati Pasuruan beserta 

jajarannya meninggalkan tempat, setelah kegiatan tersebut selesai maka dilanjutkan 

dengan agenda lainnya yang belum terlaksana dan pembagian hadiah kepada para 

peserta lomba. Semua kegiatan pencanangan Dusun Sejo sebagai kampung budaya 

serta mendatangkan Bupati Pasuruan dengan menggunakan dana dari iuran 

masyarakat, sponsor dan kerjasama dengan PT Nestle Indonesia di Desa 

Karangrejo. Dengan dilibatkannya semua stakeholders dalam hal ini pencanangan 

kamung budaya Dusun Sejo berjalan dengan baik. 
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Gambar 3.7 Pemukulan gong oleh Irsyad Yusuf selaku Bupati Pasuruan 

Sumber : Data sekunder, diolah peneliti 

Setelah dicanangkannya Dusun Sejo sebagai kampung budaya pada 28 

Desember 2014, kampung budaya Dusun Sejo memulai babak baru dimana 

pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakkan guna mengembangkan kampung 

budaya dimana kampung budaya Dusun Sejo merupakan satu-satunya yang ada di 

Jawa Timur. Masyarakat Dusun Sejo berharap setelah dicanangkannya Kampung 

Budaya Sejo maka budaya-budaya yang sekarang mulai luntur dapat dikenalkan 

lagi kepada generasi muda serta dalam hal pengembangan kampung budaya Dusun 

Sejo, masyarakat dan pengelola berharap bisa mendapat bantuan dari Pemerintah 

Daerah untuk mengembangkan kampung budaya Dusun Sejo. Pada tahun 

berikutnya setelah dicanangkannya Dusun Sejo sebagai kampung budaya semakin 

membuat Dusun tersebut manjadi dikenal oleh berbagai daerah di Pasuruan serta 

pada tanggal 13 Juni 2015 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menunjuk Kampung 

Budaya sebagai wakil dai Kecamatan Gempol untuk perform pada Festival Padang 

Bulan Candi Jawi di Prigen Kabupaten pasuruan.  
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Gambar 3.8 Perform Seni Reog Ponorogo kampung budaya pada Festival Padang 

Bulan di Candi Jawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti 

Selain itu juga banyak seni-seni yang dikembangkan seperti seni karawitan, 

pembuatan kanvas, seni reog, seni bantengan, seni kerajinan membuat gitar, 

kerajinan sablon, kerajinan lampu lampion, seni lukis, kegiatan- kegiatan tersebut 

telah dilakukan setiap minggu dan menjadi sebuah rutinitas warga di dusun sejo. 

Dalam hal pengembangan kegiatan-kegiatan tersebut terdapat tokoh-tokoh yang 

bertanggungjawab akan perkembangan kegiatan tersebut seperti seni lukis, seni 

rupa yang pegang oleh pak Jupri dan pak wandi, seni karawitan, seni reog, dan seni 

bantengan dipegang oleh pak Pri, sedangkan seni kerajinan membuat gitar, 

kerajinan sablon, kerajinan lampu lampion, di pegang oleh pak Yudi selaku ketua 

kampung budaya sedangkan pak Jupri sebagai penasehat kampung budaya. 

Masyarakat sangat antusias bergeliat mengembangkan kampung budaya 

akan tetapi stakeholders pemerintah masih kurang ada perhatian terhadap 
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masyarakat dalam upaya membangun komunitas kampung budaya termasuk 

kurangnya motifasi dan dukungan yang dilakukan oleh pemerintah, baik berupa 

obrolan dan bantuan fisik seperti pendanaan padahal kampung budaya dusun sejo 

merupakan satu-satunya kampung budaya yang ada di Pasuruan dan telah berbadan 

hukum atau telah didaftarkan di kemenkumham pada tahun 2016. Untuk hal 

pendanaan masyarakat mendapatkannya dari iuran dari warga serta mencari 

sponsor ketika akan membuat sebuah event untuk mempromosikan kampung 

budaya di Dusun Sejo, event tersebut dilaksanakan setahun sekali menjelang ulang 

tahun kampung budaya dan juga dalam kegiatan tersebut dibantu oleh karangtaruna, 

akan tetapi keikutsertaan karangtaruna hanya pada saat event saja dan tidak terlibat 

dalam rutinitas pengembangan kampung budaya. 

Dalam kegiatan event daerah, dinas-dinas juga terkait dalam 

mempromosikan kampung budaya, seperti halnya lomba seni tari, Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan ikut serta dalam kegiatan tersebut, selain Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga ikut serta dalam 

mempromosikan kampung budaya di event daerah dengan mempromosikan 

produk-produk dari kampung budaya seperti gitar, kaos sablon, lampu lampion dan 

lain sebagainya. 




