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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH DAN OBYEK PENELITIAN 
 

3.1. Gambaran Lokasi Penelitian 

3.1.1. Desa Tanjungarum, Sukorejo Pandaan 

Desa Tanjungarum terletak 5 KM dari ibukota Kecamatan Sukorejo 

atau Desa paling ujung barat utara dari Kecamatan Sukorejo, 18 KM dari 

ibukota Kabupaten Pasuruan dan 46 KM dari ibukota Propinsi Jawa Timur 

(Surabaya). Secara geografis Desa Tanjungarum sebenarnya lebih dekat 

dengan Kecamatan Pandaan. Desa Tanjungarum sebenarnya mempunyai 

sejarah panjang yang terdiri atas beberapa bagian dari empat dusun yang ada 

didesa tanjungarum. Namun tidak banyak yang mengerti dan mengetahui 

secara pasti dan lengkap bagaimana sebenarnya sejarah berdirinya Desa 

Tanjungarum serta beberapa Dusun. 

Menurut beberapa cerita yang masih diingat oleh para sesepuh dan 

pinisepuh yang ada di desa Tanjungarum, dulu ada seorang laki-laki yang 

dating dari daerah Tebu Ireng Kabupaten Jombang dan membuka serta 

menetap didaerah sebelah utara dari Desa Tanjungarum tepatnya disebelah 

timur sungai yang membelah Desa Tanjungarum menjadi dua, sebelah barat 

sungai dan sebelah timur sungai, karena daerah tersebut banyak sekali 

ditumbuhi pohon bunga Tanjung yang bauhnya wangi, maka daerah tersebut 

kemudian dinamakan Tanjungarum. Tanjungarum sendiri berasal dari kata 

Tanjung yang artinya sejenis bunga yang banyak tumbuh di daerah setempat, 
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sedangkan Arum persamaan dari kata wangi, jadi Tanjungarum adalah bunga 

yang baunya semerbak mewangi. 

Bentuk cerita yang ada, secara umum wilayah kekuasaan Desa 

Tanjungarum dulu dikuasai oleh beberapa orang (bukan menjadi satu Desa), 

tetapi setiap Dusun (dari 4 Dusun yang ada Ngemplak, Tambakrejo, 

Panjangrum, dan Tanjungsari) ada yang menjadi pemimpin. Dari empat 

Dusun yang ada, hanya Dusun Tanjungsari yang mengalami perubahan dalam 

penyebutannya, menurut cerita yang ada, dulu sering terjadi pencurian dan 

perampokan di Dusun tersebut, hal ini merisaukan masyarakat Dusun 

Tanjungsari, maka atas inisiatif beberapa tokoh masyarakat diadakan jam 

malam, yang bertujuan menjaga dan menangkap pencuri yang memasuki 

dusun. Setiap ada pencuri yang kepergok (bahasa jawanya) maka masyarakat 

mengejarnya beramai-ramai, peristiwa inilah yang dalam bahasa jawa 

“godak” artinya mengejar maka Dusun tanjungsari lebih dikenal dikemudian 

hari dengan Dusun Mbodakan, tetapi dalam urusan pemerintahan masih tetap 

menggunakan nama Tanjungarum. 

Secara geografis wilayah Desa tanjungarum berapa di tengah – tengah 

Kecamatan Sukorejo dimana dari gambaran wilayahnya tidak tergolong pada 

wilayang dengan dataran tinggi maupuun wilayah dengan dataran rendah, 

sehingga wilayah ini berada pada wilayah yang tergolong antara dataran 

tinggi dengan dataran rendah (tengah – tengah). Selain dari kondisi 

wilayahnya, berkaitan dengan pengembangan budi daya jamur tiram jika 

melihat dari segi cuacanya daerah Desa Tanjungarum ini masih juga tidak 
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tergolong pada suhu udara yang dingin maupaun cuaca yang panas karena 

dalam pengembangan budidaya jamur tidak memerlukan cuaca khusus hanya 

saja bagaimana petani jamur tersebut mampu membudidayakan dengan tetap 

mengontrol kelembapan udara. 

Pengontrolan suhu udara khususnya di wilayah Pandaan dan tepatnya 

di Desa Tanjungarum tentu tidak mudah karena pada cuaca panas petani harus 

tetap menstabilkan kelembapan udaranya dan ketika cuaca dingin suhu untuk 

melembabkan jamurnya juga harus tetap distabilkan tidak terlalu dingin 

maupun terlalu panas. Hal tersebut dilakukan karena dalam pembudidayaan 

jamur tiram ini tidak memerlukan tempat yang khusus dengan cuaca yang 

stabil. Proses pertumbuhan jamur bia dilakukan dimana saja, oleh karena itu 

yang perlu diperhatikan hanya dari segi penstabilan suhu dalam 

mengembangkan jamur tiramnya.  

3.1.2 Kondisi Geografis 

Desa Tanjungarum berada di wilayah Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, mempunyai luas 198 Ha dengan 

batas – bata desa seagai berikut : 

a) Sebelah Timur  : Desa Suwayuwo Kecamatan Sukorejo 

b) Sebelah Barat : Desa Duren Sewu Kecamatan Pandaan 

c) Sebelah Selatan  : Desa Bulukandang Kecamatan Prigen 

d) Sebelah Utara  : Desa Karang Jati Kecamatan Pandaan 
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Gambar 3.1 Peta Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Pasuruan 

Sumber: Profil Desa Tanjungarum tahun 2016 

Desa Tanjungarum merupakan desa yang terletakdi kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Pauruan dengan  memiliki jarak 5 KM dari ibukota 

Kecamatan Sukorejo atau Desa paling ujung barat utara dari Kecamatan 

Sukorejo, 18 KM dari ibukota Kabupaten Pasuruan dan 46 KM dari ibukota 

Propinsi Jawa Timur (Surabaya). Berdasarkan gambar peta diatas Desa 

Tanjungarum terbagi menjadi empat dusun yang membatasi didalamnya yaitu 

Dusun Panjangrum, Dusun Ngemplak, Dusun Tambakrejo, Dan Dusun 

Tanjungsari, serta terdiri dari 23 Rukun Tetangga (RT) dan 50 Rukun Warga 

(RW) yang terbagi dalam empat dusun tersebut.  
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3.1.3 Kondisi Demografis 

3.1.3.1 Jumlah penduduk  

Jumlah penduduk Desa Tanjungarum adalah 5.223 jiwa, yang terdiri 

dari jumlah penduduk laki – laki 2.511 jiwa dan 2712 jiwa penduduk 

perempuan yang terdiri dari 4 dusun.  

Tabel 3.1 Klasifikasi Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Sumber : Profil Desa Tanjungarum Tahun 2016 

Jumlah penduduk desa Tanjungarum tersebar dalam empat dusun, 

jumpah penduduk terbanyak ada di dusun Panjangrum dengan jumlah 1058 

jiwa, kemudian dilanjutkan dusun Ngemplak dengan jumlah 998  lalu dusun 

Tanjungsari dengan jumlah 890 dan yang terakhir dusun Tambakrejo dengan 

jumlah 784 . Berdasarkan dengan jumlah klasifikasi tabel diatas jumlah 

penduduk berdasarkan dengan jenjang usia. Penduduk desa Tanjungarum 

NO.  TINGKAT PENDUDUK  JUMLAH (JIWA) 

1.  Jumlah penduduk desa tanjungarum  5.223 

2.  Jumlah menurut jenis kelamin  

 a. Laki _ laki 2.511 

 b. Perempuan  2.712 

3.  Jumlah menurut kelompok umur  

 a. 0 – 12 bulan 1059 

 b. 1 – 5 tahun 889 

 c. 6 – 18 tahun 960 

 d. 19 – 50 tahun  1548 

 e. 50 tahun >> 767 
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didominasi oleh penduduk dengan angka usia 19 – 50 tahun sebanyak 1548 

jiwa.  

Melihat jumlah penduduk pada Desa Tanjungarum dari segi 

demografisnya penduduk dengan usia terbanyak ini terdapat pada usia 

produktif kerja serta usia lansia dimana dalam kategori ini penduduk tersebut 

dapat dicatat sebagai pekerja maupun pencari kerja. Dengan begitu 

banyaknya jumlah penduduk pada usia produktif tentu juga menjadi sebuah 

masalah baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten salah satunya 

dari segi mata pencaharian. Berdasarkan data yang dipaparkan selain dari 

banyaknya jumlah SDM di desa Tanjungarum tentu juga memberikan dapkat 

sendiri terutama dari faktor ekonomi maupun faktor kesejahteraan.  

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti jika melihat 

jumlah penduduk yang bekerja maupun penduduk yang sedang mencari 

pekerjaan memang berpengaruh, karena dari penelitian ini salah satunya 

adlah membentuk usaha mikro kecil dan menengah dimana pelaku usaha 

mikro terseut adalah masyarakat sekitar. Dengan adanyan jumlah SDM yang 

banyak pada usia produktif makan pemerintah desa maupun masyarakat desa 

memberi masukan terhadap pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan 

pelatihan berbasis UMKM dimana pelatihan tersebut mampu 

mengembangkan kreativitas masyarakat Desa Tanjungarum.  

Adanya pelatihan tersebut tentu dapat diikuti dari berbagai jenjang 

usia, selama mereka dalam usia produktif untuk bekerja. Selain dari pelatihan 
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itu baik warga yang mau mengembangkan usahanya dari segi kelompok 

maupun individu juga memberikan dampak terhadap lingkungan sekitar, 

salah satunya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya 

lapangan pekerjaan tentu hal tersebut juga akan memberikan dampak positif 

dari segi perekonomian masyarakat sekitar maupun dalam segi kesejahteraan 

masyarakat sekitar.  

3.1.3.2 Penduduk Menurut Agama 

Dilihat dari aspek agama yang dianut oleh penduduk desa 

Tanjungarum mayoritas menganut agama islam. Yaitu sebanyak 5.223 jiwa 

memiliki kepercayaan beragama islam. Jika dilihat dalam prosentasenya 99% 

masayarakat Desa Tanjungarum menganut agama Islam. 

Berdasarkan data yang diambil oleh peneliti mengungkapkan bahwa 

penduduk Desa Tanjungarum memiliki masyarakat yang mayoritas 

penduduknya menganut kepercayaan agama Islam yang dianut. Memiliki 

penduduk yang memiliki mayoritas agama islam di desa Tanjungaraum tidak 

membuat rasa solidaritas antar warga tanjungarum menghilang. Bentuk 

solidaritas seperti gotong royong dan saling menghargai satu sama lain masih 

terpupuk baik di Desa Tanjungarum, sehingga mereka dapat hidup 

berdampingan sebagai masyarakat yang dinamis.  

3.1.3.3 Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Masyarakat Desa Tanjungarum memiliki beragai macam mata 

pencaharian atau jenis pekerjaan mulai dari petani, PNS. Karyaan, hingga 
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pada bidang jasa. Berikut jumlah penduduk berdasarkan mata 

pencahariannya: 

Tabel 3.2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanjungarum 

Sumber : Profil Desa Tanjungarum Tahun 2016 

Jumlah penduduk desa Tanjungarum mayoritas penduduknya bekerja 

sebagai buruh tani meskipun begitu, untuk penduduk yang berada di umur 

produktif rata – rata memilih bekerja sebagai buruh pabrik karena menurut 

mereka yang dirasa lebih mudah dicari daripada membuka usaha sendiri. Hal 

ini dikarenakan karena lahan pertanisan di desa Tanjungarum masih dirasa 

banyak sehingga masyarakat sekitar masih mengandalkan sebagai buruh tani. 

Selain itu dari segi buruh pabrik dirasa karena desa Tanjungarum yang berada 

NO. STATUS JUMLAH (JIWA) PROSENTASE (%) 

1.  Petani 1552 29,7 
2.  Buruh tani 1826 34,96 
3.  Buruh swasta 342 6,5 
4.  PNS 49 0,93 
5.  Guru swasta 68 1,3 
6.  Pedagang 223 4,23 
7.  Tukang kayu 159 3,04 
8.  Peternak 52 0,99 
9.  Montir 5 0,09 
10.  Tenaga mediss 2 0,03 
11.  Biro jasa angkut 10 0,2 
12.  Pensiunan 20 0,38 
13.  ABRI 2 0,03 
14.  Pengrajin / Industri 7 0,1 
15.  Penjahit 52 0,99 
16.  Sopir 15 0,28 
17.  Tidak bekerja 841 16,1 
 Jumlah Total 5223 100,00 
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di Pandaan membuat masyarakat sekitar juga menggantungkan mata 

pncaharian dari pabrik – pabrik ataupun perusahaan yang berdiri di Pandaan. 

Sehingga dalam pertumbuhan ekonomi di desa Tanjungarum ini masih 

kurang menunjukan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.  

Melihat jumlah mata pencaharian yang banyak diminati di Desa 

Tanjungarum pada saat ini tidak membuat beberapa warga terfokus hanya 

pada pekerjaannya saat itu saja. Beberapa tahuntahunterakhir anyaknnya 

usulan – usulan yang masuk baik dari pemerintah maupun dari masyarakat 

setempat terkait dengan menumbuhkan usaha banyak memberikan perubahan 

pada warga Desa Tanjungarum. Selain itu adanya bentuk pelatihan yang juga 

diberikan oleh pemerintah memberi perkembangan perekonomian di Desa 

Tanjungaraum. Salah ssatu bentuk pelatihan yang diberikan oleh pemerintah 

seperti halnya pelatihan berbasis UMKM, yang dimana pelatihan tersebut 

menekankan pada proses kreatifitas maupun bentuk pengembangan usaha 

lainnya.  

Meskipun dalam pergerakan perekonomiannya Desa Tanjungarum 

tergolong lambat setidaknnya dalam beberapa tahun terkhir ini mampu 

memberikan perubahan dari tahun – tahun sebelumnya. Selain itu dalam 

penggolongan pekerjaan untuk kategori pertanian Desa Tanjungarum sudah 

minim diminati dari tahun 2017. Karena beberapa tahun terakhir sejak 

adanyan pelatihan UMKM yang salah satunya menerapkan budidaya jamur 

serta pengolahan jamur dalam bentuk beragai olahan menjadi minat tersendiri 

bagi masyarakat Desa Tanjungarum. Hal tersebut dibuktika oleh beberapa 
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petani yang terjun langsung dalam budidaya jamur tiram merkipun juga ada 

beberapa petani yang memang mengembangkan budi daya jamur tersebut 

dengan masih merangkapnya sebagai buruh lainnya. Selain itu banyaknya 

pemuda – pemuda saat ini  yang lebih memilih  bekerja sebagai buruh pabrik 

sehingga untuk pekerja petani lebih condong pada masyarakat dulu yang 

memang dari ekonomi sangan kurang.  

3.1.3.4 Penduduk Menurut Pendidikan 

Jumlah penduduk desa Tanjungarum yang mencapai 5.223 jiwa 

terbagi menjadi beberapa kategori jika dilihat dari segi pendidikannya. Hal 

tersebut dilihat dari beberapa kriteria dari penduduk yang masih menempuh 

pendidikan dari Sekolah Dasar yang lulus maupun tidak lulus, Sekolah 

Menengah Pertama yang lulus dan juga yang tidak lulus, kemudian dari 

tingkat Sekolah Menengah Atas maupun kejuruan, dan juga yang menempuh 

pendidikan di Perguruan Tinggi baik yang menempuh sampai lulus maupun 

tidak tamat sekolh, dari jenjang pendidikan itu bisa kita lihat mayoritas 

masyarakat desa tanjung arun menenmpuh pendidikan sebagai berikut:  
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Tabel 3.3 Jumlah Total Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

NO.  TINGKAT 
PENDIDIKAN 

JUMLAH 
PENDUDUK  

Prosentase 
(%) 

1.  Belum sekolah  254 4,9 
2.  Usia 7-45 tahun tidak 

pernah sekolah 
56 1 

3.  Pernah sekolah SD tapi 
tidak lulus 

135 2,6 

4.  Tamat SD sederajat 2785 53,3 
5.  SLTP Sederajat 1035 19,8 
6.  SLTA 873 16,7 
7.  Perguruan Tinggi (PT) 85 1,7 

 Jumlah Total  5223 100 
Sumber : Profil Desa Tanjungarum Tahun 2016 

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa 

Tanjungarum yang paling banyak adalah pendidikan tamatan SD/sederajat 

yaitu sebanyak 2785 atau 53,3%. Dari hail diatas, pendidikan yang mayoritas 

tamatan SD memiliki prosentase yang tinggi dengan begitu kualitas SDM 

yang ada di Desa Tanjungarum masih kurang berkembang dengan begitu 

minimnya pengetahuan yang ada juga memberikan dampak untuk kemajuan 

desa Tanjungarum. Sedangkan untuk sarana pendidikan di desa Tanungarum 

ini sendiri memiliki PAUD yang berjumlah 1, TK berjumlah 1, Madrasah 

Ibtidaiyah berjumlah 1, SLTA/Tsanawiyah berjumlah 1 dan SMK juga 

berjumlah 1. Sedikitnya sarana pendidikan yang ada juga menjadi kendala 

masyarakat setempat dalam meningkatkan kualitas SDM. Tetapi dengan 

adanya sarana pndidikaan trsebut tak sedikit pula masyarakaat desa 

Tanjungarum yang tetap mendahulukan pendidikan nya.  
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Minimnya tingkat pendidikan di Desa Tanjungaum ini juga 

menentukan bagaimana kualitas SDM yang ada. Rata – rata jumlah penduduk 

dengan tingkat pendidikannya di desa ini memiliki penduduk dengan 

masyoritas lulusan SD. Kurangnya SDM dengan pendidikan yang memadai 

juga memberikan dampak tersendiri salah satunya banyaknya penduduk desa 

yang tidak bekerja. Oleh karena pemerintah desa tidak diam saja dalam 

menangani hal tersebut.  

Setiap tahun pemerintah desa selalu memberikan sebuah perubahan 

baik bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Oleh karena itu dengan adanya 

pelatihan – pelatihan yang diberikan oleh pemerintah juga memberikan hak 

terhadap orang – orang yang dalam kondisi pendidikannya tidak bisa bekerja 

dalam sebuah instransi – instani. Selain memberikan pelatihan juga 

masayrakar diajarkan bagaimana membuka usaha yang kreatif serta 

bagaimana cara memasarkan sebuah produk yang bisa di manfaatkan maupun 

dikonsumsi dengan kualitas yang baik pula. Hal tersebutlah yang memuat 

oeneliti tertarik dari segi peningkatan ekonomi dari segi UMKM yang 

dikembangkan di Desa Tanjungarum.  

3.1.3. Kondisi Sumberdaya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia yang ada di desa Tanjungarum adalah suatu 

keadaan atau potensi aparat desa yang ada dalam memerikan pelayanan 

terhadp masyrakat desa. Mengenai keadaan perangkat desa akan dijaarkan 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Jabatan dan Pendidikan Perangkat Desa Tanjungarum 

NO. NAMA JABATAN PENDIDIKAN 

1.  Abd Karim Kepala Desa SMA 
2.  Kasto Sekertaris Desa SMA 
3.  Matius Purwanto Bendahara Desa SMA 
4.  Lailatul Fitriyah Kaur Umum & Tata 

Usaha 
SMA 

5.  Toha  Kaur Perencanaan SMP 
6.  M. Nur Sholeh Kasi Pemerintahan SMP 
7.  Jaelani Kasi Kesejahteraan SMA 
8.  Luqman Hakim Kasi Pelayanan SMP 
9.  Hasan Kasum Nemplak SD 
10.  Sukardi Kasum Tambakrejo SMP 
11.  Abd. Rakhman Kasum Panjangrum SD 
12.  Wahab Kasum Tanjungsari  SD 

Sumber : Profil Desa tanjungarum Tahun 2016 

 

Dari tabel diatas menunjukkan nama – nama perangkat Desa 

Tanjungarum dan juga riwayat pendidikannya. Dari tabel diatas gambaran 

bentuk bagan struktur organsisasi Pemerintah Desa Tanungarum dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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3.1.4. Struktur Organisasi Desa Tanjungarum  

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Profil Desa Tanjungarum 2016  

Kaur Perencanaan 

TOHA 

Bendahara Desa  

MATIUS 
PURWANTO 

Kasi Pelayanan 

LUQMAN HAKIM 

Kepala Desa Tanjungarum 

ABD KARIM 

Sekertaris Desa 

KASTO 

Kaur Umum & Tata 
Usaha 

LAILATUL FITRIYAH 

Kasi Pemerintahan 

M.NUR SHOLEH 

Kasi Kesejahteraan 

JAELANI 

Kasum Ngemplak 

HASAN 

Kasum Tambakrejo 

SUKARDI 

Kasum Tanjungsari 

WAHAB 

Kasum Panjangrum  

ABD.RAHMAN 
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Berdasarkan dengan gambar diatas maka dapat dijabarkan susunan 

struktur organisasi desa Tanjungarum adalah sebagai berikut : 

a. Kepala desa (menyelenggarakan urusan pemerintah pembangunan 

dan kemasyarakatan). 

b. Sekertaris desa (menyelenggarakan urusan pemerintah pembangunan 

dan kmasyarakatan). 

c. Bendahara desa (menjalankan pelaksanan administrasi yang berkaitan 

dengan keuangan desa). 

d. Kepala urusan umum dan aparatur pemerintah desa (unsur 

pelaksanaan administrasi umum dan tata uaha peerintah). 

e. Kepala urusan perencanaan dan program (mengkoordinasikan urusan 

perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendaatan dan 

belanja desa serta melakukan monitoring dan evaluasi program). 

f. Kepala seksi pemerintah (melaksanakanteknis pemerintah seperti 

mengkoordinasi kegiatan sosial politik, program kependudukan 

catatan sipil, dan sebagainya). 

g. Kepala seksi pelayanan (melayani urusan pelayanan yang berkaitan 

dengan perekonomian masyarakat  desa dan meningkatkan peran serta 

msyarakat dalam pembangunan). 

h. Kepala seksi kesejahteraan rakyat (melakukan urusan kesejahteraan 

masyarakat Desa melalui kegiatan pembinaan dalam beragai bidang). 

i. Kepala dusun (menyelenggarakan berbagai urusan yang berkaitan 

dengan masyarakat dan pemerintahan desa) 
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Perangkat Desa atau pelaksana kegiatan program desa merupakan 

salah satu bentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa 

Tanjungarum guna mendukung program kegiatan ataupun pelayanan 

terhadap masyarakat. Aparat atau perangkat desa merupakan ujung tombak 

pemerintah desa, sebab jajaran perangkat desa ah yang behubungan langsung 

dengan masyarakat dalam erbagai tingkat. Perangkat desa yang ada 

diharapkan dapat membantu dalam menunjang berbagai kegiatan dan 

pelayanan pemberdayaan masyarakat. Adapun dalam meaksanakan sistem 

pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Desa Tanjungarum 

memiliki visi dan misi yaitu: 

3.1.5.1. Visi dan Misi Desa Tanjungarum 

Visi Desa Tanjungarum 

Visi Desa Tanjungarum terintegrasi dengan visi Kabupaten Pasuruan 

yakni, “Membangun Masyarakat Cerdas, Berkualitas Dan Sejahtera Menuju 

Kemakmuran Masyarakat Yang Adil Dan Berdasarkan Iman Taqwa Kepada 

Tujuan Tuhan Yang Maha Esa”  

Misi Desa Tanjungarum  

Agar visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhirnya periode perencanaan pemangunan desa 

Tanjungarum dapat tercapai, maka diperlukan upaya – upaya yang akan 

dilakukan untuk mewujudkan visi terebut yaitu sebagi berikut : 
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a. Mewujudkan masyarakat Desa Tanjungarum agar dapat 

mengenyam pendidikan formal maupun normal. 

b. Mengadakan pelatihan – pelatihan guna meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM). 

c. Mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Tanjungarum yang 

semakin baik, sehingga memiliki nilai jual terhadap Cipta, Rasa dan 

Karsanya.  

d. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.  

e. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kerangka pelayanan 

masyarakat yang lebih baik.  

f. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya yang 

dapat dirasakan oleh masyarakat desa tanpa memandang 

kepentingan Politik, SARA dan antar golongan.  

Selain dari bentu visimisi yang di bentuk untuk mewujudkan Desa 

Tanjungarum yang lebih baik lagi ada bentuk tujuan dan sasaran yang 

dibentuk oleh desa, berikut tujuan dan sasaran dalam visis misi Desa 

tanjungarum.  

Tujuan Visi Misi 

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. 

b. Meningkatkan kecerdasan secara emosional maupun sepiritual.  

c. Meningkatkan saranan dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, 

pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di desa.  
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d. Meningkatkan kehidupan yang toleran, saling menghormati dalam 

kehidupan berbudaya dan beragama di desa Tanjungarum.  

e. Terwujudnya sarana jalan yang dapat mendukung perekonomian 

warga desa Tanjungarum.  

f. Terwujudnya sarana irigasi pertanian untuk peningkatan produksi 

hasil pertanian masyarakat desa.  

g. Meningkatkan peayanan masyarakat dengan pemerintah yang 

bersih, transparan tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan 

publik.  

h. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam 

menggerakkan dan menumbuhkembangkan swadaya dan gotong 

royong masyarakat dalam pembangunan desa. 

i. Terwujudnya tata perencanaan pembangunan desa yang baik.  

j. Tercapainya pembangunan desa yang merata dan bisa dinikmati oleh 

masyarakat.  

Kemudian dari bentuk tujuan yang dijabarkan diatas dibentuklah 

sasaran dalam mewujudkan tujuan diatas, berikut sasaran yang dipilih :  

a. Tercapainya kesadaran masyarakat pada pendiikan mulai meningkat  

b. Tercapainya masyarakat yang mengenyam pendiikan sampai 

kejenjang yang lebih tinggi  

c. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai Sumber Daya Manusia 

(SDM) berdaya saing tinggi.  

d. Terbentuknya generasi – generasi muda yang berakhlak mulia.  
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e. Terwujudnya pembangunan disegala bidang.  

f. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa 

Tanjungarum.  

g. Terciptanya lingkungan masyarakat desa yang aman dan nyaman, 

tanpa membedakan RAS, Agama, Gender, Budaya dan Golongan.  

h. Terciptanya kerukunan umat beragama.  

i. Tersedianya akses jalan Desa Tanjungarum yang baik dan memadai.  

j. Tersedianya saranan dan prasarana olahraga yang layak.  

k. Tersedianya saluran irigasi ke area persawahan dengan baik dan 

lancar. 

l. Terciptanya kerukunan petani disetiap pemakaian air.  

m. Terwujudnya aparatur pemerintahan desa yang siap melayani 

masyarakat.  

n. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintahan desa yang berjalan 

dengan baik dan siap melayani masyarakat.  

o. Terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan 

lembaga – lembaga kemasyarakatan desa. 

p. Meningkatnya kerjasama yang baik antara lembaga kemasyarakatan 

desa dengan masyarakat umum.  

3.1.5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tanjungarum  

Berdasarkan kodisi sosial masyarakat Desa Tanjungarum dalam satu 

tahun terakhir masih tergolong dalam masayarakat yang tradisional dalam 

kehidupan bermasyarakatnya, hal ini bisa dilihat dari masyarakat yang masih 
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memegang kuat nilai – nilai adat warisan dari leluhur mereka. Sikat rendah 

hati , gotong royong dan keramahan masayarakat Desa Tanjungarum masih 

terlihat jelan dari masyarakatnya. Melihat keadaan wilayahnya juga 

penduduk sekitar masih pengandalkan penghasilan dari pertaian sebagaai 

matapencaharian yang mayoritas. Selain dari pertanian masayarakt disini juga 

banyak yang melakukan budidaya tanaman maupun mengemangkan berbagai 

usaha kecil mereka untuk bisa dikembangkan.  

Salah satunya pembuatan kasur lantai,  pembuatan tempe dan juga 

budidaya jamur tiram yang merupakan penghasilan baru untuk beberapa 

tahun terakhir ini. Kedua usaha tersebut dapat berkembang baik didesa ini 

dengan adanya bantuan tangan pemerintah dalam memberikan pelatihan yang 

berkaitan dengan UMKM kerena pada dasarnya  pelatihan ini memantu dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tanjungarum. Oleh karena itu 

dalam segi perekonomian desa Tanjungarum masih tergolong rendah 

banyaknya kegiatan yang di berikan oleh desa berkaitan dengan pembelajaran 

kewirausahaan tetapi hanya beberapa orang yang memiliki pemikiran ingin 

memiliki usaha kadang yang berhasil hanya beberapa orang saja, hal tersebut 

dikarenakan beberapa faktor yang menghambat salah satunya faktor 

ekonomi. 

Faktor ekonomi yang kurang mendukung di Desa Tanjungarum 

membuat beberapa lembaga keuangan seperti koperasi daerah  ataupun 

koperasai wanita menjadi sasaran modal yang dicari oleh warga. Tetapi dalam 

hal ini tidak semua warga mengambil bantuan modal ke koperasi adapun 
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lembaga keuangan yang tidak berupa instansi seperti pinjaman dari salah satu 

warga tetapi dalam mengangsur dilakukan setiap hari atai setiap satu minggu 

sekali. Biasanya warga menyeut nya sebagai bank titil sebutan tersebut 

diberikan warga sekitar untuk menyebutnya.  

Selain dari kegiatan pengembangan ekonomi adapula beberapa 

kegiatan yang masih meliatkan masyarakat sekitar dan tidak menghilangkan 

rasa kebersamaan seperti halnya kegiatan PKK yang diadakan di balai desa 

dengan melibatkan peran serta perempuan yang ada di Desa Tanjungarum. 

Selain kegiatan kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

adapula seperti kelompok tahlil yang juga meliatkan peran perempuan 

didalamnya.  

3.2  Sejarah Industri UMKM Budidaya Jamur Tiram Desa 

Tanjungarum 

Keberadaan UMKM berbasis kreatifitas ini memberikan keuntungan 

sendiri bagi masyarakat khususnya pada wilayah pedesaan. Dalam kajian ini 

penekanan UMKM yang diambil pada industri kreatif dimana pelaku usaha 

mikro kecil menengah (UMKM) lebih kepada bagaimana seseorang mampu 

mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan 

melihat bagaimana perkembangan pasar. Pengembangan UMKM ini 

menekankan bagaimana masyarakat Desa Tanjungarum mengelola hasil yang 

bisa di kembangkan dengan tetap memanfaatkan sumer daya alam (SDA) 

yang ada di desa Tanjungarum ini. Salah satunya dengan budidaya jamur 

tiram.  
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Secara umum pada awalnya pengembangan UMKM ini diawali oleh 

warga desa Tanjungarum tepatnya di Dusun Panjangrum, salah satu warga 

pedatang baru yang memulai usahanya dengan awalnya mengikuti pelatihan 

industri di Lembang, Bandung ini memiliki keinginan kuat tentang usaha budi 

daya jamur tiram ini. Berawal dengan mengikuti Pelatihan pada tahun 2009 

Pak Irwanto memulai usaha budidaya jamurnya di Desa Tanjungarum ini 

dengan menggandeng Pemerintah Kabupaten Pauruan untuk mendapatkan 

fasilitas pelatihan yang lebih spesifik lagi. Oleh karena itu, di pertengahan 

tahun itu kemudian Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Khususnya Dinas 

Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan memberikan pelatihan UMKM yang 

berbasis pengolahan industri yang khusus untuk pelatihan budidaya jamur 

serta bagaimana mengolah jamur menjadi makanan yang bisa di pasarkan. 

Dari situlah Pak Irwanto bersama dengan petani jamur lainnya memulai 

usahanya dengan mengembangkan budi daya jamur dan juga membuat aneka 

olahan yang berbahan dasar jamur selain milik Pak Irwanto ada juga salah 

satu kelompok tani lainnya yang mengembangkan olahan Jamur tiram 

menjadi kripik jamur maupun olahan jamur lainnya.  

Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah itu diawali pada tahun 

2015, dari tahun tersebut Pak Irwanto yang merupakan salah satu pemilik 

budidaya jamur tiram ini semulanya membuka usaha budidaya jamur 

tiramnya hanya bermodal ilmu yang diperolehnya melalui pelatiah indurstri 

jamur di Lembang Bandung yang dirasa masih belum cukup untuk 

mengembangkan pelatihannya oleh karena itu pada tahun 2015 saat pelatihan 
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tersebut di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga tidak lepas 

dengan usaha dari pak Irwanto. Beliau mengajukan proposal pelatihan yang 

berbasis UMKM untuk bisa memperdalam budi daya yang 

dikembangkannya.  

Pada pelatihan UMKM jamur tiram ini beliau juga mengikut sertakan 

beberapa warga sekitar serta masyarakat dari dusun maupun desa lainnya di 

luar Desa Tanjungarum. Pelatihan tersebut diikuti 30 peserta dari berbagai 

kalangan baik itu orang tua maupun anak muda, pelatihan dilakukan selama 

satu bulan dengan menerapkan satu materi yang dikembangkan melalui 

beberapa pelatihan yang dilakukan. Selain memberikan pelatihan terkait 

dengan budidaya jamur tiram dalam pelatihan tersebut Instruktur yang 

memberikan materi juga memberikan materi terkait dengan bangaiman 

mengolah jamur tersebut menjadi sebuah olahan yang bisa di pasarkan 

dengan memberikan kualitas yang baik pula. Oleh karena itu bentuk pelatihan 

yang dilakukan selain memberikan teknik budidaya jamur tiram juga 

memberikan ilmu yang berkaitan bagaimana cara mengolah jamur tersebut 

menjadi sebuah olahan.  

Selain itu alasan Pak Irwanto memilih mengajukan pelatihan yang 

berkaitan dengan jamur tiram dikarenakan jamur tiram merupakan salah satu 

bahan yang sarat gizi dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Salah satu jenis 

jamur konsumsi yang telah dibudidayakan dan telah populer atau juga jamur 

yang telah banyak dikonsumsidan banyak dikenal di kalangan masyarakat 

sebagai bahan makanan dan sayuran serta banyak diperdagangkan di pasar 
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adalah jamur tiram. Berbagai manffat yang didapatkan dengan adanya 

budidaya jamur tiram ini akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, salah 

satunya manfaat adanya budidaya jamur tiram ini adalah jamur yang 

dikembangkan merupakan jamur yang memiliki kandungan gizi yang tinggi 

serta memiliki manfaat yang baik bagi kesehata sehingga jamur tiram yang 

dikembangkan ini dapat dikategorikan sebagai makanan yang bergizi tinggi 

selain itu jamur tiram ini dapat di konsumsi sehari – hari. Selain jamur tiram 

biasanya juga disebut Jamur edible merupakan jenis jamur yang memiliki 

rasa sangat enak jika dikonsumsi, bahkan memiliki aroma yang khas dan 

harum. Sehingga dapat dijadikan menu masakan sehari-hari. Jenis jamur 

edible tersebut antara lain; jamur tiram putih, jamur tiram abu-abu, jamur 

tiram merah, jamur shitake, jamur kuping dan jamur merang.  

Jamur edible ini secara modern dapat dikembangkan atau 

dibudidayakan pada media tanam yang dibuat oleh manusia. Sejauh ini ada 

berbagai macam media tanam sebagai bahan dasar untuk budidaya jamur 

edible, yaitu batang kayu lapuk, serbuk gergaji kayu, merang (jerami), alang-

alang atau laras daun pisang. Bahan dasar media tanam jamur tersebut diolah 

sedemikian rupa dengan menambahkan beberapa bahan tambahan yang 

diperlukan untuk memberikan nutrisi agar sesuai dengan habitat aslinya atau 

bahkan lebih baik dari habitat aslinya. tentu saja dengan perawatan yang 

sesuai dengan karakteristik jamur masing-masing. 

Jamur edible tersebut banyak mengandung protein nabati dan zat-zat 

yang sangat baik untuk kesehatan, karena zat-zat tersebut didalam tubuh 
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manusia sangatlah diperlukan baik untuk pembangunan maupun penghasil 

energi. Salah satu contoh  adalah Shimeji White(Jamur Tiram Putih)/100 

gram berat kering. 

Memiliki kandungan protein 19%, lemak 13%, karbohidrat 54%, serat 

kasar 7,8 & abu 4,9%. Selain itu juga mengandung vitamin dan asam 

nikotinat. Ekstrak jamur ternyata mempunyai zat anti kanker dan zat penguat 

kekebalan yang lebih ampuh dari obat manapun yang teruji selama ini. Dari 

berbagai kandungan zat-zat yang ada di dalamnya, jamur edible ini 

mempunyai banyak sekali manfaat bagi kesehatan manusia. Sebagai bahan 

ramuan pengobatan berbagai penyakit, atau sebagai makanan. 

Secara umum pengembangan jamur di Desa Tanjungarum yang 

banyak dikembangkan maupun dibudidayakan adalah jamur edible dengan 

jenis jamur Tiram Putih. Jamur tersebut dipilih karena banyak yang telah 

mengetahui selain itu mudah dikembangkan dan juga dapat diolah menjadi 

berbagai macam variasi makanan. Selain itu masyarakat Desa Tanjungarum 

juga banyak yang mengembangkan jamur ini, tak hanya itu saja permintaan 

pasar dari mulai bibitnya sampai dengan jamurnya juga paling banyak 

diminta. 

Sebagai salah satu bentuk usaha baru yang dikembangkan di Desa 

Tanjungarum jamur tiram dapat membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, oleh karena itu adanya budi daya ini memberikan apresiasi baru 

kepada warga desa Tanjungarum. Dengan adanya bentuk perubahan melalui 
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budidaya jamur ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

Tanjungarum. Karena dengan adanya masukan dari segi perkembangan 

ekonomi ini memberikan dampak yang positif karena selain mengembangkan 

budidaya jamur masyarakat juga bisa membuka usaha lain dengan 

memanfaatkan jamur sebagai bahan utama pengelolahan.  

Oleh karena itu beberapa orang yang berhasil mempraktekkan 

usahanya setelah adanya pelatihan jamur tiram ini membuka peluang usaha 

oleh beberapa petani yang membudidayakan jamur tiram ini. selain 

membudidayakan jamurnya beberapa petani juga mengolah beberapan 

menjadi olahan seperti kripik jamur, pentol jamur, sate jamur maupun 

beberapa olahan lainnya. Salah satu bentuk olahan yang dikembangkan oleh 

salah satu kelompok tani yaitu kripik jamur yang sangat banyak diminati.  

Adanya beberapa olahan yang bisa dipasarkan itu juga memberikan 

keuntungan baik bagi petani maupun bagi masyarakat sekitar. Selain 

memanfaat hasilnya dari adanya pelatihan ini juga membangun hubungan 

kerja baik bagi petani satu dengan petani lainnya maupun dengan konsumen 

ataupun dengan rekan kerja lainnya. dari bentuk pemasarannya juga biasanya 

dititipkan di beberapa koperasi yang menerima bentuk olahan – olahan 

UMKM lainnya di Pasuruan selain itu juga biasanya dititipkan ditempat – 

tempat wisata seperti di Masjid Cheng-Ho yang merupakan salah satu tempat 

wisata di Pasuruan. 
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Dari beberapa olahan setelah adanya pelatihan tersebut beberapa 

pemilik usaha budidaya jamur tiram ini mengembangkan beberapa olahan 

pada tahun 2015 sampai sekarang dengan mengelolah jamur menjadi kripik 

jamur dengan mengajak beberapa warga yang rata – rata dari kalangan ibu 

rumah tangga. Dari situ pengelolahannya dilakukan dirumah dengan nantinya 

di promosikan melalui beberapa warga yang mengelola warung atau toko 

kelontong dengan menitipkan hasil olahan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Jenis jamur yang dikembangkan di Desa Tanjungarum (Jamur 

Tiram Putih) 

Dari penjabaran usaha mikro budidaya jamur milik salah satu warga 

yang memiliki budidaya jamur tiram, tidak hanya Pak Irwanto, di Desa 

Tanjungarum juga memiliki empat petani jamur atau pemilik budidaya jamur 

ini. Dari keempat petani itu ditambah dengan milik Pak Irwanto terbentuk 

kelompok tani kecil. Dari situlah kelompok tani kecil itu mampu 

menegmbangkan usaha mereka melalui kelompok kecil yang dikembangkan 

secara luas, dengan memanfaatkan jaringan yang ada kelompok tani kecil ini 

mampu mengembangkan usahanya hingga keluar Kabupaten Pasuruan.  
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Perkembangan usaha budidaya jamur tiram serta industri kecil 

didalamnya ini telah berkembang mulai 2015 sampai sekrang. Setelah adanya 

pelatihan yang dilakukan beberapa warga yang tertarik pada bidang budidaya 

iani terum memajukan usaha mereka dengan menambahkan beberapa olahan 

inovasi seperti halnya olahan industri kreatif dengan menggunakan bahan 

dasar jamur tiram juga. Sampai tahun 2018 inn pengasilan petani juga 

semakin meningkat selain dari hasil juga adanya jaringan baru yang dibentuk 

semakin luas.  

Jaringan yang ditanamkan oleh kelompok tani kecil ini mampu 

memberikan dampak yang positif. Dimana hal tersebut mampu 

dikembangkan sampai saat ini, salah satunya dengan saling mempercayai 

petani satu dengan petani lain, dengan memupuk rasa saling percaya inilah 

hubungan kelompok tani kecil di Desa Tanjungarum terjaga dengan baik satu 

sama lainnya dan saling membantu jika ada salah satu yang memiliki 

kesusahan, dari situlah sikap saling tolong menolong masih melekat di 

masyarakat sekitar. Berkembangnya sosial ekonomi yang baik di desa 

Tanjungarum ini membuat kesejahteraan masyarakat juga mengalami 

peningkatan menjadi lebih baik.  
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Gambar 3.3 Salah Satu Bentuk Olahan Industri Jamur Tiram Yang 
Berkembang Oleh Kelompok Tani Di Desa Tanjungarum 
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