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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

A. Keadaan Umum Wilayah Desa Sidorenggo 

Desa Sidorenggo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ampelgading 

Kabupaten Malang tepatnya di ujung timur perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten 

Lumajang. Apabila dari kantor Kabupaten Malang desa Sidorenggo kurang lebih 

menghabiskan waktu sekitar satu setengah jam perjalanan dengan kendaraan bermotor.  

Kondisi geografis wilayah Desa Sidorenggo yang berada di wilayah timur – selatan 

Kabupaten Malang yang terkenal dengan medan berbukit – bukit membuat jalan raya di desa 

ini cenderung berkelok – kelok, karena untuk mengiurangi daya tanjak kendaran yang melalui 

desa ini. 

Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan desa Argoyuwono Kecamatan Wajak, 

sebelah selatan berbatasan dengan desa Purwoharjo, sedangkan sebelah barat berbatasan 

dengan desa Tirtomoyo dan sebelah timur berbatasan dengan desa Sidomulyo Kecamatan 

Pronojiwo Kabupaten Lumajang. Seperti yang tergambar pada peta dibawah ini: 
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sumber: Dokumentasi Pribadi 

Gambar 3.1: Peta Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang 

Bisa dilihat dalam peta Desa Sidorenggo, terdapat beberapa bangunan/ fasilitas umum, 

yakni masjid terdapat enam bangunan masjid/ musholah yang masing masing 3 bangunan 

terletak di utara dan 3 bangunan di selatan yang mana tengah desa merupakan jalan raya. Ada 

2 bangunan sekolah yang berada di utara jalan raya dan selatan jalan raya, dibelakangnya 

terdapat lapangan yang luas, kemudian 2 makam yang terdapat di desa bagian utara dan selatan, 

ada pula pasar yang terletak di selatan jalan raya yang berbatasan langsung dengan Desa 

Tirtomoyo, Kantor Desa yang terletak persis samping jalan raya di tikungan tajam berada di 

desa bagian selatan. Ditengah desa bagian selatan ada gereja yang bersebelahan dengan 

polindes, di sebelah tenggara sekolah bagian selatan terdapat wihara yang dekat dengan Desa 

Purwoharjo, Kecamatan Pronojiwo. 

Terdapat mata air yang mengalir jernih melintasi desa dari Sidorenggo yang tepatnya 

berdekatan dengan Coban Gintung hingga ke Kabupaten Lumajang ada pula jembatan yang 

mengubungkan antara desa Sidorenggo dengan Tirtomoyo yang mana jembatan ini banyak 
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dilewati sebagai akses untuk menuju ke arah Kabupaten Malang ataupun menuju Kabupaten 

Lumajang lewat jalur selatan Jawa Timur. 

a. Luas Wilayah 

Adapun luas wilayah desa sidorenggo sesuai dengan penggunaannya seperti tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.1: Luas Wilayah Menurut Penggunaan 

No Penggunaan Luas (Ha) 

1 Permukiman 50, 10  

2 Persawahan 0,00 

3 Perkebunan 142,00 

4 Pemakaman 1,42 

5 Pekarangan 30,57 

6 Taman 0,32 

7 Perkantoran 0,30 

8  Prasarana Umum Lainnya 413,00 

 

          Sumber: Profil Desa dan Potensi Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Tahun 2016 

  Luas wilayah desa Sidorenggo adalah 638,10 Ha. Dari tabel diatas dapat kita lihat 

dimana luas tanah yang digunakan untuk prasarana Umum lain, disusul dengan tanah 

perkebunan karena mayoritas penduduk desa Sidorenggo adalah petani. Dimana 80,00 Ha dari 
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413, 00 prasarana umum adalah tanah pariwisata dan lahan perkebunan 142, 00 Ha dengan 

hasil tanaman yang berbagai macam antara lain: salak, kopi, cengkeh, kelapa, pisang dan Tebu 

yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitar beserta status kepemilikan pertanian 

tanaman pangan dan hasil perkebunan rakyat seperti yang digambarkan pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 3.2: Sektor Perkebunan Desa Sidorenggo 

No Tanaman Luas Produksi 

(Ha) 

Hasil Produksi 

(Ton/Ha) 

Nilai Produksi 

(Rp) 

1 Kelapa 74 6 1.776.000 

2 Kopi 45 900 810.000.000 

3 Cengkeh 20 160 80.000.000.000 

4 Tebu 195 65 0 

5 Salak 78 1202 

 

4.808.000.000 

  Sumber: Profil Desa dan Potensi Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Tahun 2016 

  Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa hasil perkebunan cengkeh mendominasi, hasil 

dari perkebunan salak menempati posisi kedua setelah cengkeh. Namun sepuluh tahun 

belakangan ini perkebunan salak menjadi andalan Kecamatan Ampelgading khususnya Desa 

Sidorenggo, di Desa Sidorenggo sendiri terdapat olahan salak namun sebatas kripik dan sari 

buah salak. Lahan perkebunan yang paling luas merupakan lahan perkebunan tebu ynag 

mencapai 195 Ha. Meskipun hasil komoditas nomor dua kwalitas dan rasa yang khas Salak 

Pondoh Semeru dari Desa Sidorenggo mendapat tempat tersendiri bagi pecinta salak 
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Kabupaten Malang, hal ini yang dapat dibedakan dari salak dari daerah lain baik dari dalam 

Kabupaten atau luar Kabupaten Malang. 

Tabel 3.3: Tabel Peternakan Desa Sidorenggo 

 

Sumber: Profil Desa dan Potensi Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Tahun 2016 

  Dalam tabel peternakan Desa Sidorenggo diatas dapat kita lihat di desa ini hanya 

terdapat satu macam hewan ternak, yaitu sapi. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, 

penulis melihat ada beberapa penduduk yang memelihara kambing ayam maupun bebek. 

Namun dalam hal ini beberapa penduduk tersebut bukan dikatakan sebagai peternak tapi hanya 

memelihara, beternak sendiri memelihara banyak hewan sama untuk tujuan tertentu seperti 

diambil dagingnya, telurnya dan sebagainya. Seringkali ketika penulis sedang melakukan 

observasi penulis melihat beberapa penduduk sedang membawa celurit dan rumput yang 

banyak untuk bahan makan hewan ternak, dimana aktivitas ini dinamakan ngarit. 

 

 

  

N

o 

Jenis 

Produk

si 

Hasil 

Produksi  

Nilai Produksi 

(Rp) 

Nilai Bahan 

Baku Yang 

Digunakan 

(Rp)  

Nilai 

Bahan 

Penolong 

Yang 

Digunakan 

(Rp) 

Jumlah 

Ternak 

(Ekor) 

1 Daging 361.745 192.000.000 144.000.000 12.000.000 24 
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Tabel 3.4: Sektor Pertanian Desa Sidorenggo 

No Tanaman Luas Produksi (Ha) Hasil Produksi 

(Ton/Ha) 

Nilai Produksi 

(Rp) 

1 Jagung 5 1 35000000 

2 Kacang Tanah 1 1 24000000 

Sumber: Profil Desa dan Potensi Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Tahun 2016 

  Tingkat Kesuburan tanah di desa ini terbilang cukup tinggi dikarenakan letak desa 

Sidorenggo berada di kawasan kaki Gunung Semeru. Dimana masih banyak terdapat lahan 

subur yang dapat digunakan masyarakat sekitar untuk bercocok tanam. Meskipun tanah yang 

subur namun tidak ada lahan persawahan di daerah ini, dikarenakan kontur tanah yang berbukit 

– bukit yang lebih cocok untuk lahan perkebunan. Oleh karena itu mayoritas penduduknya 

bergerak di sektor perkebunan. Dengan curah hujan yang cukup tinggi juga dan topografi atau 

bentang alam yang sangat luas serta jalur orbitasi untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan 

terdekat 7 Km, yang menghabiskan waktu tempuh selama 15 menit. Sedangkan jarak tempuh 

ke ibu Kota Kabupaten/ Kota terdekat 65 Km dengan waktu tempuh selama 2 Jam. 

  Kondisi wilayah yang berada di ujung timur perbatasan Kabupaten Malang dengan 

Keabupaten Lumajang menjadikan desa Sidorenggo menjadi akses keluar masuk kendaraan 

dari Malang menuju ke Lumajang, Jember dan Banyuwangi ataupun sebaliknya. Desa ini 

memiliki potensi ganda untuk dikembangkan, namun terbatasnya infrastruktur, kondisi jalan 

yang berliku – liku dan jauhnya dari ibu Kota Kabupaten/ Kota menjadikan desa ini kurang 

mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Disamping itu, untuk kesehatan masyarakat dalam 

pemenuhan air bersih dan sarana kesahatan, masyarakat desa Sidorenggo terpenuhi. Karena di 

desa Sidorenggo banyak terdapat  beberapa  sumber mata air yang selain digunakan untuk 
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memenuhi kebutuhan sehari – hari warga. Dimana air dari sumber mata air dikelola oleh 

penduduk sekitar yang dikoordinir oleh masing – masing ketua RT setempat. 

Akan tetapi untuk mengubah pola pikir masyarakat sebagai desa yang berpotensi 

menjadi desa wisata ini pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah merencanakan 

pembentukan Kelompok Sadar Wisata. Tujuan dari Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) 

merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi 

penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya. Keberadaan Pokdarwis tersebut 

perlu terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dalam turut 

menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang 

kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi 

pariwisata. 

 

B. Mata Pencaharian 

  Seperti yang diketahui luasnya lahan perkebunan yang dimiliki warga desa Sidorenggo 

menjadi mata pecaharian  mayoritas masyarakat sekitar. Seperti yang diketahui wilayah 

Dampit, Tirtoyudo dan Ampelgading memang terkenal dengan hasil tanaman kopi yang 

melimpah bahkan kualitas kopinya sampai terkenal di manca negara sebagai kopi terbaik 

dimana pada tahun 2016 diadakan festival kopi tingkat internasional di kecamatan Dampit. 

Selain kopi ada pula hasil perkebunan yang menjadi komoditas unggulan ketiga kecamatan ini 

yaitu pisan. Untuk kecamatan Ampelgading sendiri khususnya desa Sidorenggo yang paling 

menonjol adalah salak. Salak menjadi andalan para petani disini sebagaimana wawancara saya 

dengan bapak kepala desa Sidorenggo, Pak Herianto  
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“Bisa anda lihat sendiri begitu banyaknya perkebunan salak di kecamatan ini, 

khususnya Sidorenggo hasil salak pondohnya begitu baik bahkan dari pada desa 

sebelah”.

31 

 

Tabel 3.5: Struktur Pertumbuhan Penduduk Desa Sidorenggo 

No Keterangan Jumlah 

1. Pertanian 2957 Orang 

2. Perkebunan 425 Orang 

3. Peternakan 2003 Orang 

4. Kehutanan 416 Orang 

5. Pertambangan dan Bahan Galian C 198 Orang 

6. Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga 95 Orang 

7. Industri Menengah dan Besar 4 Orang 

8. Perdagangan 290 Orang 

9. Jasa 586 Orang 

  Sumber: Profil Desa dan Potensi Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Tahun 2016 

  Berdasarkan tabel yang tertera di atas dapat kita lihat bahwa kebanyakan penduduk desa 

Sidorenggo sangat mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam, dimana 2957 orang mata 

pencaharian  pertanian sebagai mata pencaharian utama, perkebunan 425 orang, kehutanan 416 

orang, pertambangan dan bahan galian C 198 orang dan peternakan 2003 orang. 

                                                           
31Wawancara dengan Bapak Heriyanto, Kepala Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang 
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C. Sumber Daya Manusia  

Tabel 3.6: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sidorenggo 

No. Uraian Keterangan 

1. Laki – Laki 3818 Orang 

2. Perempuan 3778 Orang 

3. Kepala Keluarga 2064 Orang 

     Sumber: Profil Desa dan Potensi Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Tahun 2016 

  Jumlah perbandingan penduduk laki – laki dan perempuan bisa dikatakan hampir 

berimbang, baik laki – laki maupun perempuan perbandingannya tidak terlalu banyak selisih 

80 orang, dengan 2064 kepala keluarga tiap rumahnya. 

  Di sekitar wilayah perkebunan biasanya jarak satu rumah ke rumah yang lain letaknya 

relatif berjauhan, jika ada sebuah perkampungan maka hanya ada sekitar beberapa rumah yang 

letaknya berdekatan.  Karena banyak dari warga yang disekitar rumahnya merupakan 

perkebunan mereka sendiri. Jadi banyak dari mereka berkebun di sebelah rumah yang mana ini 

efektif daripada kebun yang jauh dari rumah. 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

Tabel 3.7: Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sidorenggo 

No. Keterangan Jumlah 

1. Penduduk Buta Aksara 157 Orang 

2. Penduduk Usia 3 – 6 Tahun yang Masuk TK 

dan Kelompok Bermain Anak  

165 Orang 

3. Penduduk sedang SD/ Sederajat 665 Orang 

4. Penduduk Tamat SD/ Sederajat 2201 Orang 

5. Penduduk tidak Tamat SD/ Sederajat 1520 Orang 

6. Penduduk Sedang SLTP/ Sederajat 256 Orang 

7. Penduduk Tamat SLTP/ Sederajat 1116 Orang 

8. Penduduk Sedang SLTA/ Sederajat 109 Orang 

9. Tamat D-1/ Sederajat 66 Orang 

10. Tamat SLB C 11 Orang 

  Sumber: Profil Desa dan Potensi Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Tahun 2016 

  Sedangkan untuk tingkat pendidikan masyarakat desa Sidorenggo dikategorikan belum 

bagus dimana masih banyak masyarakat buta huruf dan tidak tamat SLTP. Hal ini kurangnya 

kesadaran masyarakat di bidang pendidikan membuat pemaksimalan potensi desa juga kurang, 

banyak masyarakat yang belum berpemikiran terbuka dan ini menyebabkan tingkat SDM 

terbilang rendah. Dalam pengembangan pariwisata dan pengolahan perkebunan diperlukan 

pemikiran visioner dari insan desa dan sumbangan ide dari kaum terpelajar. 

  Jika banyak masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka semakin banyak 

masyarakat yang berwawasan luas yang dapat menciptakan ide – ide kreatif untuk kemajuan 
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masyarakat desa. Dalam hal ini masih tradisionalnya pemikiran orantua akan pendidikan, serta 

anggapan bahwa pendidikan itu mahal, maka ini akan menjadi sebuah tugas tersendiri bagi 

pihak pemerintah agar menciptakan iklim pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat kecil.  

 

D. Ekonomi Masyarakat 

      Tabel 3.8: Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) Tahun ini Desa Sidorenggo 

 

Sumber: Profil Desa dan Potensi Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Tahun 2016 

  Dari tabel diatas dapat kita lihat bisa disimpulkan bawa sektor perkebunan bukan 

penyumbang angka Produk Domestik Bruto (PDDB) terbesar di Desa Sidorenggo. Hal ini 

tentunya bertolak belakang dengan luas perkebunan masyarakat, menandakan bahwa 

masyarakat disini masih kurang bisa memanfaatkan hasil perkebunan yang melimpah. 

No Sumber Pendapatan Nilai Produksi (Rp.) 

1 Pertanian  59.000.000 

2 Perkebunan 80.811.776.000 

3 Peternakan 192.000.000 

4 Pertambangan dan Galian 4.860.000.000 

5 Kerajinan 1.399.910.000 

6 Industri Pengolahan 924.300.000 

7 Perdagangan 4.874.125.000 

8 Bangunan/ Konstruksi 1.725.000.000 

9 Angkutan 14.650.000 
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E. Kondisi Sosio Kultural

Kehidupan sosial masyarakat Sidorenggo sejatinya tidak jauh berbeda dengan 

kehidupan sosial di wilayah pedesaan yang lain. Rata – rata penduduknya merupakan penduduk 

yang masih lekat dengan budaya tradisionalnya. Aktifitas kehidupan sehari – harinya masih 

guyub rukun alias gotong royong sehingga kedekatan antara warga yang satu dengan yang lain 

masih sangat kuat. 

Hal ini juga menjadi salah satu tanda bahwa masyarakatnya masih kurang begitu 

mengetahui dan paham akan teknologi modern. Faktor yang kemudian menjadi pertimbangan 

paling tepat atas dipilihnya desa ini sebagai daerah wisata baru dikarenakan desa Sidorenggo 

merupakan satu – satunya desa yang menjadi akses menuju Lumajang, Jember, dan 

Banyuwangi jika jalur yang anda tempuh lewat Kecamatan Turen. Berbagai infrastruktur telah 

dibangun dan dibenahi, dikarenakan wilayah ini akan dilewati Jalur Lintas Selatan. Salah satu 

yang mungkin masih menjadi kekurangan adalah minimnya kantor layanan perbankan, 

restoran dan penginapan karena masyarakat sekitar masih belum mampu melihat peluang yang 

sebenarnya sangat menjanjikan mengingat desa ini adalah jalur utuma menuju tiga Kabupaten 

di wilayah Jawa Timur dan memiliki empat objek wisata baru, yang salah satunya terkenal 

sampai stasiun televisi nasional. 

Meskipun sudah bersentuhan dengan teknologi modern seperti listri, telepon, televisi, 

handphone dan lain sebagainya namun masyarakat disana tetap memiliki karakter pedesaan 

tradisional yang kuat seperti contohnya berlangsung upacara tradisi, komitmen masyarakat 

untuk menjunjung tinggi adat istiadat serta masih lekatnya hubungan antara tradisi dengan 

agama yang selaras. 

Masyarakat desa Sidorenggo dikenal sebagai masyarakat melestarikan kebudayaan 

tradisional leluhurnya. Dimana masyarakat desa Sidorenggo juga masih melaksanakan upacara 
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adat seperti acara bersih desa yang dilakukan di bulan Agustus. Masyarakat sekitar bersama – 

sama membersihkan makam serta mengadakan upacara tradisional Sakerahan. Para perangkat 

desa melakukan hal tersebut dikarenakan masih melestarikan budaya nenek moyang. Dimana 

makam tersebut adalah makam dari orang yang pertama kali menemukan desa tersebut atau 

yang dikenal dengan cikal bakal dari desa tersebut. Diyakini masyarakat sekitar makam 

tersebut adalah makam orang yang babat desa. 

  Selain itu, masyarakat desa Sidorenhho juga mengadakan upacara selamatan mulai dari 

peringatan 3 hari, 7 hari, 100 hari sampai 1000 hari bagi orang yang meninggal. Hal tersebut 

dilakukan karena mereka meyakini bahwa orang yang meninggal masih akan berada di rumah 

selama 40 hari. Agar arwah orang yang meninggal tidak penasaran maka keluarga mengirim 

doa bagi almarhum. 

  Meskipun masyarakat belum begitu mengenal teknologi modern, akan tetapi 

masyarakat desa Saidorenggo sudah mampu untuk membuka obyek pariwisata baru yang 

perbincangan hangat di dunia maya terutama di sosial media karena keindahan alam yang ada 

di desa tersebut dan obyek wisata yang alami dan terawat. 

  Hal ini dirasa masyakat desa Sidorenggo untuk menjadi obyek wisata tidaklah harus 

dengan melakukan revolusi besar – besaran dengan membangun berbagai fasilitas baru dan 

merubah alam yang telah diberikan Tuhan kepada desa mereka. Dengan menjunjung nilai 

budaya lokal maka desa Sidorenggo dapat menjadi desa yang berkembang menjadi desa yang 

maju. Masyarakat yakin dengan keindahan alam yang sudah ada serta dengan mengoptimalkan 

potensi lokal yang sudah ada maka desa Sidorenggo juga akan bisa menjadi desa yang dikenal 

oleh masyarakat luas dengan produk unggulan salak pondoh dan empat obyek wisata air terjun. 



 

 

 


