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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

3.1 Letak Geografis Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiuh Kabupaten 

Tegal 

sumber: www.googlemap.com diakses tanggal 14/07/2016 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan geografis Desa 

Lebakgowah Kecamatan Lebaksiuh Kabupaten Tegal, berikut ini penulis akan 

menjelaskan beberapa hal, antara lain: 

1. Letak Dan Batasan Wilayah

Desa Lebakgowah terletak dibagian Utara Kecamatan Lebaksiu Kabupaten 

Tegal, dengan ketinggian tanah dari permukaan laut 135 m, jarak tempuh dari 

pusat pemerintahan kecamatan kurang lebih 1,5 km, sedangkan jarak dari ibu kota 

kabupaten kurang lebih 5 km. 

Adapun batas-batas Desa Lebakgowah adalah: 

http://www.googlemap.com/
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a. Sebelah Utara   :Desa Jatimulya 

b. Sebelah Timur   :Desa Yamansari 

c. Sebelah Selatan  :Desa Dukuhlo 

d. Sebelah Barat   :Desa Kesuben 

Desa lebakgowah memiliki luas wilayah: 245,641 Ha. Pembagian wilayah 

dapat penulis sajikan dalam tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 

Pembagian wilayah Administrasi dan Penggunaan Lahan Desa 

Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu 

NO Penggunaan Lahan Luas Wilayah Presentase(%) 

1 Tanah Swah 194.098 95.5 

2 Tanah Darat 5.0 2.3 

3 Perkebunan 0 0 

4 Tanah Bangkok 3.0 1.5 

5 Lain-Lain 1.027 0.5 

  203.125 100 

Dari tabel 1.1 diatas menunjukan luas areal tanah untuk pertanian berupa 

tanah sawah merupakan areal tanah yang paling luas kurang lebih 194.098 Ha 

atau sekitar 95,5%. Dimana pengolahan tanahnya menggunakan irigasi teknis 

yang berupa tanah kering dimanfaatkan untuk pekarangan, bangunan dan lain 

sebagainya.1 

                                                             
1 Desa dalam angka 2014 
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2. Keadaan Demografi 

Berdasarkan Desa dalam angka Lebakgowah 2013 dalam angka, maka 

jumlah penduduk jenis kelamin di Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu 

Kabupaten Tegal berjumlah 5327 jiwa, terdiri dari laki-laki 2630 dan perempuan 

2697 dapat penulis sajikan sebagaimana tabel 1.2 berikut ini: 

Tabel 1.2 

Komposisi Penduduk Berdasarkan Kepadatan Per RW Jumlah 

Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia 

NO KELOMPOK UMUR JUMLAH Persentase (%) 

1. 0-1 35 0,6 

2. 1-4 394 7,3 

3. 5-9 446 8,3 

4. 10-14 720 13,5 

5. 15-19 468 8,7 

6. 20-24 717 13,4 

7. 25-29 392 7,3 

8. 30-34 247 4,6 

9. 35-39 248 4,6 

10. 40-44 247 4,6 

11. 45-49 251 4,7 

12. 50-54 391 7,3 

13. 55-59 248 4,6 

14. 60-64 252 4,7 

15. 65+ 271 5,0 

 Jumlah 5327 100 

Dari tabel 1.2 terlihat pada periode 2014 jumlah penduduk Desa Lebakgowah 

Kecamatan Lebaksiuh Kabupaten Tegal dengan jumlah 5327 jiwa kepadatan 

penduduk pada usia 10-14 tahun berjumlah 720 atau sekitar 13,5%, sedangkan 
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yang terendah adalah usia 0-1 tahun dengan jumlah 35 atau sekitar 0,6% dari 

seluruh jumlah penduduk Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiuh.2 

3.2 Kondisi Sosial Ekonomi 

Perlunya mengetahui keadaan sosial ekonomi suatu wilayah kita akan dapat 

mengetahui potensi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Selain itu dari pihak 

pemerintah sendiri dapat dijadikan dasar penggunaan penyusunan kebijakan 

setempat. Masing-masing aspek social ekonomi suatu daerah pada hakekatnya 

menunjukan tingkat keberhasilan dan kemajuan daerahnya di dalam 

melaksanakan pembangunan. 

Adapun keadaan ekonomi di Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiuh 

Kabupaten Tegal sebagai berikut: 

a. Mata pencaharian. 

Mata pencaharian penduduk merupakan suatu kegiatan pokok bagi setiap 

penduduk dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ketersediaan akan 

pencaharian tetap bagi masyarakat pada umumnya merupakan hal yang 

seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah, karna kelangsungan hidup 

penduduk pada hakekatnya merupakan kewajiban bagi Negara untuk menjamin 

akan kehidupan warganya. Berdasarkan data Desa Lebakgowah Kecamatan 

Lebaksiuh dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

                                                             
2 Desa dalam angka 2014 
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Tabel 1.3 

Kompoisi Penduduk Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiuh 

Menurut Mata Pencaharian 

No  

 

Mata Pencaharian Jumlah Orang Presentase 

1 

. 

Petani Pemilik 659 20,1 

2 

. 

Petani Penggarap 962 29,3 

3 

. 

Buruh Tani 965 29,4 

4 

. 

Pedagang  172 5,2 

5 

. 

Peternakan  7 0,2 

6 

. 

Pertukangan  26 0,7 

7 

. 

PNS 42 1,2 

8 

. 

Jasa  3 0,09 

9 

. 

Pensiunan  24 0,7 

10 

 

Lainnya  415 12,6 

  

 

3.275 100 

 

Pada tabel 1.3 mata pencaharian terbesar adalah petani penggarap dengan 

menyumbang jumlah 962 orang atau sekitar 29,3% akan tetapi yang mewakili 

terbesar adalah buruh tani yaitu 65 orang atau sekitar 29,4%. Desa Lebakgowah 

Kecamatan Lebaksiuh ternyata yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat 

adalah buruh tani karena Desa Lebakgowah merupakan Desa yang luas daerah 

persawahan.3 

 

                                                             
3 Desa dalam angka 2014 
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b. Sarana Perekonomian 

Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi tentu memerlukan sarana 

prasarana sebagai pendukung. Adapun sarana-sarana pendukung kegiatan roda 

perekonomian di Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiuh Kabupaten Tegal, 

sarana perekonomian yang paling banyak jumlahnya Toko/kios yaitu sebanyak 48 

buah kemudian pasar yang berjumlah 2 buah sehingga perkembangan usaha 

semakin berkembang sekaligus merupakan pasar yang prospektif bagi segala jenis 

produk makanan, minuman dan lain-lain sebagainya.4 

c. Sarana Penghubung dan Komunikasi 

Dalam kegiatan masyarakat yang sekarang harus serba cepat alat 

transportasi sangatlah dibutuhkan untuk menunjang kegiatan mereka antara lain 

untuk bekerja, sekolah, dan lain sebagainya.Komunikasi sendiri merupakan salah 

satu faktor pendorong kemajuan suatu daerah dan tidak mungkin lepas dari 

adanya sarana transportasi yang cukup memadai dan baik. Sehingga antara 

komunikasi serta transportasi saling berperan dalam kemajuan pembangunan 

suatu daerah. 

Dapat diketahui sarana transportasi yang sebagian besar dipergunakan adalah 

sepeda motor yaitu sebanyak 524 buah. Sedangkan alat transportasi yang 

digunakan di Desa Lebakgowah seperti roda empat  terdapat 148 buah, semua 

transportasi tersebut melewati jalur jalan kabupaten yang merupakan jalan 

penghubung antar kecamatan. Sedangkan sarana komunikasi yang ada di Desa 

Lebakgowah Kecamatan Lebaksiuh diketahui bahwa, sarana komunikasi terbesar 

                                                             
4 Desa dalam angka 2014 
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adalah telephon ( HP ) sejumlah 3090 buah atau 63,6% hal ini menunjukan bahwa 

rata-rata penduduk Desa Lebakgowah telah memiliki Telphon ( HP ) sebagai alat 

komunikasi, sedangkan untuk sarana komunikasi Radio memiliki jumlah yang 

paling rendah dengan jumlah 758 atau 15,5%.5 

3.3 Kondisi Sosial Budaya 

Sosial budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu proses 

pembangunan nasional karena sosial budaya merupakan bidang yang sangat 

penting. Sarana pembangunan dalam bidang nasional sosial budaya adalah 

peningkatan kualitas SDM dalam segala bidang, diantaranya sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

Salah satu bentuk peningkatan sumber daya manusia adalah pendidikan 

karena pendidikan merupakan faktor utama dalam era persaingan global sekarang 

ini. Untuk mengetahui penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat 

dalam data Desa dalam angka 2014 yang menjelaskan bahwa penduduk Desa 

Lebakgowah untuk tingkat pendidikan SD dengan jumlah 444 atau 39,7% 

merupakan sumbangan terbesar sehingga harapan kepada pemerintah agar selalu 

meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar guna 

menunjang keberhasilan wajib belajar sembilan tahun di Desa Lebakgowah 

Kecamatan Lebaksiu.6 

 

 

                                                             
5 Desa dalam angka 2014 
6 Desa dalam angka 2014 
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2. Kesehatan. 

Pemenuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tidak lepas dari tujuan 

pemerintah untuk lebih meningkatkan mutu kesehatan masyarakat agar 

memahami arti pentingnya kesehatan. Kegiatan-kegiatan untuk menuju 

masyarakat sehat yang telah dilaksanakan diantaranya penyuluhan kesehatan, 

posyandu, pemberantasan penyakit menular, vaksinasi, dan lain sebagainya. 

Untuk menunjang program kesehatan tentu memerlukan arana dan 

prasarana pendukung yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sarana 

dan orasarana kesehatan yang ada di Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiuh, 

dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana kesehatan sudah cukup memadai 

karena sudah adanya poliklinik kesehatan desa (PKD), posyandu, dan didukung 

oleh adanya tenaga kesehatan seperti Bidan, Mantri, dukun bayi, yang melakukan 

praktek kesehatan di luar jam kerja sehingga kebutuhan masyarakat akan 

kesehatan terpenuhi dan terjamin. 

3. Keagamaan 

Di Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dalam 

kehidupan beragama keseharian berjalan secara harmonis tanpa adanya perbedaan 

dalam perselisihan baik seagama maupun antar pemeluk agama yang lain, hal ini 

tidak terlepas dari adanya rasa toleransi yang tinggi dalam kehidupan beragama di 

Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal. 

Di Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu\ Kabupaten Tegal penduduk 

mayoritas beragama islam. Kegiatan beragama jelas memerlukan sarana 

pendukung dalam beribadah, terdapat 2 peribadatan yaitu Masjid yang berjumlah 
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2 Bangunan, Mushola yang berjumlah 17 bangunan. Dapat diketahui bahwa 

sarana peribadahan dengan jumlah terbesar adalah mushola sebanyak 17 

bangunan hal ini dapat dimengerti karena mayoritas penduduk Desa Lebakgowah 

beragama islam. 

4. Kebudayaan 

Keadaan sosial budaya masyarakat merupakan salah satu indicator 

kemajuan suatu masyarakat, banyak aspek yang dipakai untuk meninjau tingkat 

budaya dan kehidupan masyarakat misalnya tradisi, tata pergaulan sosial, corak 

budaya dan sebagainya. Sesuai dengan corak budaya yang ada di Desa 

Lebakgowah Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal dapat dijumpai: 

a. Manakiban, adalah suatu organisasi keagamaan yang diadakan 

oleh kelompok pria, diadakan secara rutin satu bulan sekali 

b. Walimahan, adalah pesta kenduri yang diadakan pada saat 

hajatan perkawinan, khitanan, slamatan kelahiran anak, yang 

disertai pengucapan doa-doa selamat menurut ajaran islam 

c. Tilik Besan, adalah acara yang dilaksanakan setelah diadakan 

beberapa hari setelah akad nikah berlangsung, yaitu keluarga 

pria berkunjung ke keluarga perempuan tujuannya untuk serah 

terima kedua mempelai dari pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan dan untuk mempererat silaturahmi. 

Kesenian dipandang dari sudut pandang mengekpresikan sebagai hasrat 

manusia akan keindahan untuk dinikmati,dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 
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1. Seni Suara, kesenian yang dinikmati manusia melalui indra 

pendengaran (Telinga). 

2. Seni rupa, atau kesenian yang dinikmati oleh manusia 

dengan mata yaitu antara lain: seni patung, seni relief, eni 

rias, seni lukis, seni pahat atau seni ukir, namun penulis 

membatasi untuk tidak melakukan penelitian ini lebih jauh. 

Dengan demikian deskripsi daerah penelitian yang telah penulis sajikan 

berdasarkan data-data yang terdapat pada Kantor Kepala Desa Lebakgowah 

Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang meliputi: keadaan geografis, keadaan 

demografi / penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial budaya dan agama 

yang dianut oleh penduduk. 

5. Politik 

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, ditandai dengan pergantian 

pemerintahan orde baru ke pemerintahan reformasi berdampak pada perubahan 

sosial politik di Desa Lebakgowah, sekarang masyarakat lebih aktif untuk 

mengetahui hal apa yang sedang ramai di bicarakan dalam dunia politik sekarang 

ini. 
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3.4 Struktur Pemerintahan Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiuh 

Kabupaten Tegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Laporan Keputusan Kepala Desa Lebakgowah No 141/07/2012 

3.5 Anggota BPD Pengganti Desa Lebakgowah Kecamatan Lebaksiuh 

Kabupaten Tegal Masa Bhakti Tahun 2012-2018 

No Nama Alamat Pendidikan 

1. 2. 3. 4. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

M. GHUFRON 

LATIFAH 

BAMBANGTRISNOTO 

ABDUL BASIR 

SOPAN 

MARSONO 

ROID 

Des. Lebakgowah, RT03 RW01 

Des. Lebakgowah, RT01 RW02 

Des. Lebakgowah RT01 RW03 

Des. Lebakgowah RT01 RW04 

Des. Lebakgowah RT06 RW05 

Des. Lebakgowah RT03 RW05 

Des. Lebakgowah RT02 RW07 

SLTA 

SARJANA 

SLTA 

SLTA 

SLTA 

SLTP 

SARJANA 

Amiruddin 

( Kepala Desa) 

Jenal Abidin 

( Sekretaris 

Desa) 

Afif 

( Bendahara) 

BPD 

Aminudin 

(Kasi Pembangunan) 

Amin Susmoro 

(Kasi Kesra) 

Nuryasin 

(Kasi 

Pemerintahan) 

Affifah 

(Kasi 

Lingkungan) 
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8 

9 

SUGENG TRIYONO 

M. MUJIANTO 

Des. Lebakgowah RT03 RW08 

Des. Lebakgowah RT01 RW09 

SLTA 

SLTA 

 


