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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Malang 

 1. Kondisi Geografis dan Iklim 

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian 

tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam kabupaten 

dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten 

Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten 

Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah 

Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat Utara, berbatasan 

dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto. Letak geografis sedemikian itu 

menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini 

ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang 

melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Posisi koordinat Kabupaten 

Malang terletak antara 112o17’,10,90” Bujur Timur dan 112o57’,00,00” Bujur 

Timur dan antara 7o44’,55,11” Lintang Selatan dan 8o26’ ,35,45” Lintang 

Selatan.
46

 

Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 Km2, Kabupaten Malang terletak 

pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 

kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. 
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Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi 

yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah 

pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak di 

bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan 

daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 

0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari 

utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-

Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl.
47

 

Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah 

Kabupaten Malang sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai 

tempattinggal dan tempat peristirahatan. Tinggi pusat pemerintahan kecamatan 

(Kantor Camat) dari permukaan laut berkisar antara 240-1.299 meter dpl. 

Berdasarkan hasil pemantauan tiga pos pemantauan Stasiun Klimatologi 

Karangploso- Malang, pada Tahun 2015 suhu udara rata-rata relatif rendah, 

berkisar antara 17o C hingga 27,6o C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 

9 persen hingga 99,0 persen dan curah hujan rata-rata berkisar antara 15,3 mm 

hingga 485 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada Bulan Juli- Oktober, 

hasil pemantauan Pos Karangkates. Sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi 

terjadi juga pada Bulan April, hasil pemantauan Pos Karangploso.
48
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Peta Wilayah Kabupaten Malang. 

 

 Sumber : https://infonusa.wordpress.com/2015/03/24/kabupaten-malang/ 

 2. Pemerintahan 

Unit administrasi pemerintahan dibawah kabupaten adalah kecamatan. 

Setiap kecamatan membawahi beberapa kelurahan/desa dan setiap kelurahan/desa 

terbagi habis dalam dusun/dukuh ataupun rukun warga (RW)/ Rukun Tetangga 

(RT). Secara rinci wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Malang terbagi 

menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa, 

yang terbagi habis ke dalam 3.035 RW dan 13.906 RT .Roda pemerintahan 

berjalan lancar dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 

derap pengembangan. Sebagai salah satu indikasi pencapaian kemajuan 
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pembangunan dapat dicermati melalui tingkat perkembangan desa. Tingkat 

perkembangan desa/kelurahan merupakan cermin kemandirian dalam mengorgani 

sasikan dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan 

daerahnya. Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari kemampuan 

sumberdaya manusia (SDM) yang ada sebagai pelaku maupun sebagai sasaran 

pembangunan. Salah satu tolok ukur kemampuan SDM adalah tingkat pendidikan. 

Kepala desa dengan tingkat pendidikan SMP sekitar 13,24 persen, SMU sekitar 

56,76 persen, Akademi 3,51 persen, dan Universitas 26,49 persen.
49

 

Untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan dan sebagai upaya 

peningkatan kinerja pemerintah secara keseluruhan maka Pemerintah Kabupaten 

Malang selalu berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya baik melalui 

pendidikan formal maupun non formal. Aspirasi politik masyarakat Kabupaten 

Malang berjalan baik sesuai koridornya melalui beberapa partai besar. 

 3. Jumlah Penduduk 

Menurut hasil proyeksi penduduk Kabupaten Malang tahun 2019 

berjumlah 2.425.456 jiwa. Jumlah terserbut terdiri dari laki-laki 1.205.285 (50,24 

persen) jiwa dan perempuan 1.220.171 (49,76 persen) jiwa. Berdasarkan 

komposisi umurnya maka penduduk Kabupaten Malang termasuk Penduduk 

Intermediate. Komposisi umur anak (0-14 tahun) sekitar 24,07 persen (dibawah 

30 persen) dan umur tua (65+ tahun) sekitar 7,80 persen (dibawah 10 persen). 

Sedangkan jika dilihat menurut umur median (umur yang membagi penduduk 

menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama) maka penduduk Kabupaten 
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Malang tergolong tua dengan umur median pada kelompok 30-34 tahun. 

Sementara umur median intermediate berada pada kisaran 20-30 tahun dan umur 

median muda adalah 20 tahun kebawah. Dengan komposisi umur produktif (15–

64 tahun) sekitar 68,12 persen.
50

 

Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan luas wilayah di Kecamatan 

Kabupaten Malang Tahun 2018. 

 

Sumber: https://malangkab.bps.go.id, Pada Tanggal 15 Oktober 2018. 
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 1. Angka Kemiskinan Kabupaten Malang 

Angka kemiskinan di Kabupaten Malang meningkat dari tahun 2016 ke 2019. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, angka 

kemiskinan di tahun 2019 mencapai 292.870 (27,8 Persen) penduduk 

miskin.Sementara angka di tahun 2016 lebih rendah, yakni 280.300 (28,3 Persen). 

Artinya, dalam satu tahun ada peningkatan sebanyak 12.570 penduduk. 

Angka kemiskinan ini sempat menurun dari tahun 2013. Tercatat, penduduk 

miskin capai 288.600. Jika dibandingkan dengan 2016, artinya ada penurunan 

sebanyak 8.300 penduduk.Kasi Integrasi dan Pengolahan Diseminasi Statistik 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, untuk data kemiskinan di tahun 

2019 belum terekap. data angka kemiskinan di Kabupaten Malang akan bisa 

dirilis Mei 2019 mendatang.
51

 

B. Gambaran Umum Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten 

Malang 

1.    Kondisi Wilayah Desa Gondowangi 

Secara geografis Desa Gondowangi terletak pada posisi 7°21'-7°31' 

Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini 

adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 450 m di atas permukaan air laut. 

Berdasarkan data BPS kabupaten Malang tahun 2018, selama tahun 2018 curah 

hujan di Desa Gondowangi rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak 
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terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 2,082 mm/tahun yang merupakan 

curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2008-2018.
52

 

Secara administratif, Desa Gondowangi terletak di wilayah Kecamatan 

Wagir Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. 

Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidorahayu. Di sebelah Barat 

berbatasan dengan Desa Pandanrejo dan Sumbersuko. Di sisi Selatan berbatasan 

dengan Desa Mendalanwangi, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa 

Parangargo Kecamatan Wagir. 

Jarak tempuh Desa Gondowangi ke ibu kota kecamatan adalah 1 km, yang dapat 

ditempuh dengan waktu sekitar 4 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota 

kabupaten adalah 10 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.   

Desa Gondowangi ini merupakan kawasan yang cukup strategis dengan 

banyak potensi yang dimiliki mulai dari kehutanan, kerajinan, perkebunan, 

pertanian, peternakan, produk unggulan, dan wisata. Banyaksumber yang dapat 

dijadikan mata pencaharian oleh penduduk di Desa Gondowangi. Sesuai dengan 

penjelasan gambaran umum dan potensi diatas, maka akan peneliti sebutkan lagi 

dan jabarkan mengenai potensi ekonomi yang ada di Desa Gondowangi.  

2.    Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah 

Luas Wilayah Desa Gondowangi  adalah 418,6 Ha. Luas lahan yang ada 

terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk 

fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-

lain. Luas wilayah Desa Gondowangi 418 Ha, jumlah Dusun 4 yaitu Dusun 
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Gedangan, Dusun Dauhan – Rekasan, Dusun Wiloso, batas wilayah Desa 

Gondowangi Utara Desa Sukodadi, Selatan Desa Mendalanwangi, Barat Desa 

Pandanrejo. 

Topografi luas lahan Desa Gondowangi Datar 418 Ha, ketinggian di atas 

permukaan laut (rata-rata) 460 m. Desa Gondowangi beririgasi berpengairan 

tehnis, suhu Desa Gondowangi 27 – 30 °C, curah hujan 2000/3000 m, 

kelembaban udara 69 %. Luas lahan pertanian Desa Gondowangi 217 Ha. 

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 217 Ha. Luas 

lahan yang diperuntukkan untuk Pertanian teririgasi dan tadah hujan adalah 92 

Ha. Luas lahan untuk ladang tegalan dan perkebunan adalah 109 Ha. Luas lahan 

untuk Hutan Produksi adalah 0 Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum 

adalah sebagai berikut: untuk perkantoran 0,25 Ha, sekolah 1,0 Ha, olahraga 0,5 

Ha, dan tempat pemakaman umum 3,0 Ha.
53

 

2.    Sejarah Desa 

Desa Gondowangi memiliki 5 Pedukuhan, yaitu Dukuh Gedangan, Dukuh 

Dawuhan, Dukuh Rekesan, Dukuh Wiloso, dan Dukuh Pohbener. Nama Desa dan 

kelima Dukuh ini memiliki cerita tersendiri yang sangat unik dan menarik. 

Berikut beberapa cerita asal-usul Desa Gondowangi dan Kelima Pedukuhan yang 

ada. Informasi ini diperoleh dari tokoh Masyarakat setempat yang mengenal asal-

usul Desa Gondowangi.
54

 

Cerita asal-usul Desa Gondowangi memiliki beberapa versi, ada beberapa 

cerita menarik yang masing-masing cerita memiliki keunikan tersendiri. Menurut 

keterangan dari salah seorang penduduk setempat (Bapak Kamituwo) Desa 
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Gondowangi, pada jaman dahulu masih banyak ditumbuhi pohon liar dan banyak 

hutan yang lebat. Desa Gondowangi berasal dari kata ” GONDO” yang artinya 

bau, dan ”WANGI” yang berarti harum, jadi dapat digabungkan menjadi Desa 

yang memiliki bau yang harum. Pemberian nama Desa ini berdasarkan sesuatu 

yang selalu dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat , yaitu selalu berhasilnya 

setiap kegiatan yang direncanakan desa baik kegiatan kemasyarakatan maupun 

kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pembangunan kelembagaan 

yang ada di desa (perangkat desa).
55

 

3.    Demografis/Kependudukan 

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2014, jumlah 

penduduk Desa Gondowangi adalah 7.889 jiwa, dengan rincian 4.142 laki-laki 

dan 3.747 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1.500 KK. 

Dan hanya beberapa yang tergabung dalam pengelolaan BUMDes, karyawan 

pengelola dari 2 unit usaha hanya tidak lebih dari 20 orang dan pengrajin dari 

warga hanya berkisar 140 orang, hal ini pemerintah Desa Gondowangi masih 

melakukan pengembangan, sosialisasi, pelatihan dan penambahan usaha baru 

seperti lumbung desa yang masih dalam tap perencanaan agar partisipasi 

masyarakat meningkat . 

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi 

keadaan kependudukan di Desa Gondowangi maka perlu diidentifikasi jumlah 

penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh 

informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

No. Uraian Jumlah 

1 Kependudukan  

 A. Jumlah Penduduk (Jiwa) 8202 

 B. Jumlah KK 1548 

 C. Jumlah laki-laki 4.145 

 a. 0 – 15 tahun 1064 

 b. 16 – 55 tahun 1796 

 c. Diatas 55 tahun 1282 

 D. Jumlah perempuan 4057 

 a. 0 – 15 tahun 1111 

 b. 16 – 55 tahun 1784 

 c. Diatas 55 tahun 852 

2 Mata Pencaharian  

 A. Buruh Tani 776 

 B. Petani 1371 

 C. Peternak  

 D. Pedagang 74 

 E. Tukang Kayu 147 

 F. Tukang Batu 148 

 G. Penjahit 5 

 H. PNS 198 

 I. Pensiunan 42 

 J. TNI/Polri 23 

 K. Perangkat Desa 12 

 L. Pengrajin 8 

 M.Industri kecil  

 N. Buruh Industri  

 O. Lain-lain 38 

3 Agama  

 A. Islam 7807 

 B. Kristen 168 

 C. Protestan  

 D. Katolik  

 E. Hindu 227 

  

 

 

 
Sumber : http://www.desagondowangi.com/desa-gondowangi, Pada Tanggal 20 Oktober 

2018. 
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Tabel 3.2 

Tamatan Sekolah Masyarakat 

No Keterangan Jumlah 

1 Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas - 

2 Tidak Tamat SD 2.421 

3 Tamat Sekolah SD 1.661 

4 Tamat Sekolah SMP 921 

5 Tamat Sekolah SMA 527 

6 Tamat D1 27 

7 Tamat D2 30 

8 Tamat D3 19 

9 Tamat S1 40 

       Jumlah Total 5.646 

Sumber : http://www.desagondowangi.com/desa-gondowangi, Pada Tanggal 20 Oktober 

2018. 

Data kualitatif di atas menunjukan bahwa mayoritas penduduk Desa 

Gondowangi hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib 

belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia 

(SDM) yang memadahi dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan 

tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan 

berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan. 

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Gondowangi, tidak terlepas dari 

terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah 

ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa 

Gondowangi baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), 

sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang 

relatif jauh.. 

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan 

rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Gondowangi yaitu melalui 
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pelatihan dan kursus.Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia 

dengan baik di Desa Gondowangi.Bahkan beberapa lembaga binbel dan pelatihan 

yang pernah ada malah gulung tikar.Mungkin dorongnan dari pemerintah dan 

masyarakat lemah.Inilah yang menjadi pekerjaan dasar pemerintahan Desa 

Gondowangi sekarang ini. 

Tabel 3.3 

Jenis Pekerjaan dan Jumlahnya 

No Macam Pekerjaan  Jumlah 

1 Pertanian 2.114 orang 

2 Jasa/ Perdagangan 

1. Jasa Pemerintahan 

2. Jasa Perdagangan   

3. Jasa Angkutan 

4. Jasa Ketrampilan 

5. Jasa lainnya  

 

213 orang 

87 orang 

20 orang 

23 orang 

13 orang 

3  Sektor Industri 65 orang 

4 Sektor lain 2.125 orang 

Jumlah 4.454 orang 

 

Sumber : situs web Desa Gondowangi, Pada Tanggal 19 Oktober 2018. 

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa 

Gondowangi masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah 

penduduk usia 15-55 yang belum bekerja berjumlah 275 orang dari jumlah 

angkatan kerja sekitar 1.615 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran 

angka pengangguran di Desa Gondowangi. 

7.    Struktur Pemerintahan 

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah 

pemerintahan Desa Gondowangi memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap 

pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait 
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hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun 

Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk 

Wilayah Desa Gondowangi terbagi di dalam 05 Rukun Warga (RW) yang 

tergabung di dalam 4 Dusun yaitu: Dusun Gedangan , Dusun Dauan/Rekesan, 

Dusun Wiloso dan Dusun Pohbener, yang masing-masing dipimpin oleh seorang 

Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan 

tugas desa kepada aparat ini. 

Pembangunan yang dilakukan di desa Gondowangi Kecamatan Wagir 

sudah ada sejak jaman dahulu sebelum pemerintahan yang ada di desa 

Gondowangi tertata dengan baik. Pembangunan yang dilakukan masih bersifat 

lokal dan swadaya dari masyarakat. Perencanaan yang dilakukan untuk 

pembangunan pun tidak melalui majelis musyawarah dengan seluruh warga 

masyarakat hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu. 

Seiring bertambahnya waktu, pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat 

tidak hanya bersifat lokal tapi sudah mulai meluas. Bahkan setelah berdirinya 

desa dengan sistem pernerintahan yang baru dibentuk pembangunan yang 

dilakukan masyarakat desa Gondowangi bukan hanya berasal dari masyarakat 

sendiri akan tetapi mendapatkan bantuan dana pembanguan dari pemerintah. 

Dalam rentang waktu yang cukup panjang tersebut pembangunan yang sudah 

dilakukan oleh kepala desa mulai berdirinya desa Gondowangi ini dapat kita 

rasakan manfaatnva, seperti pembangunan jalan dan jembatan sebagai sarana 

perhubungan fisik dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, serta berbagai 

sarana dan prasarana umum lainnya. 
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Dalam perjalanan kelembagaan yang ada di desa Gondowangi, sudah 

dimulai sejak zaman Belanda. Pergantian Kepala Desa Gondowangi sejak 

berdirinya desa ini sudah beberapa kali dilakukan, diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

Tabel 3.4 

Nama Kepala Desa dan masa jabatan nya 

Nama Masa jabatan 

Tamsir Tidak di ketahui 

Tirto Rejo Tidak di ketahui 

Karnah Tidak di ketahui 

Kasiam Tidak di ketahui 

Wiryo Dermo Tidak di ketahui 

Tarsip 1945 – 1980 

Subagio 1983 – 2000 

Bapak Purwoto 2001 – 2005 

Sri Astutik 2007 – 2013 

Danis setya Budi Nugroho 2013 – 2019 
Sumber : situs web Desa Gondowangi. Pada tanggal 19 oktober 2018 

8.    Keadaan Sosial. 

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia 

yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk 

menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam 

konteks politik lokal Desa Gondowangi, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala 

desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga 

melibatkan warga masyarakat desa secara umum. 

Khusus untuk pemilihan kepala desa Gondowangi, sebagaimana tradisi kepala 

desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah 

memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. 

Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa 

bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. 
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Fenomena inilah yang biasa disebut pulung –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-

keluarga tersebut.. 

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat 

diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilh karena kecerdasan, etos kerja, 

kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum 

masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang 

berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.  

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-

syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa 

mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini 

juga terjadi pada pemilihan desa Gondowangi pada tahun 2007. Pada pilihan 

kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat 

ada tuju kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala 

desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Gondowangi seperti acara 

perayaan desa.. 

Pada bulan Juli dan November 2018 ini masyarakat juga dilibatkan dalam 

pemilihan Gubernur Jawa Timur putaran I dan II secara langsung. Walaupun 

tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 

70% daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres 

demokrasi yang cukup signifikan di desa Gondowangi.  

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme 

pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi 

desa seperti Badan Permusyawaratan Desa maupun lewat masyarakat langsung. 
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Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa 

Gondowangi  mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis. 

Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan 

kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem 

politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik 

daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti 

dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat 

Desa Gondowangi kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan 

permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.. 

Berkaitan dengan letaknya yang berada Jawa Timur suasana budaya 

masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Gondowangi. Dalam hal kegiatan agama 

Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial 

Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya 

budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya 

merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa. 

Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus 

tantangan baru bersama masyarakat Desa Gondowangi. Dalam rangka merespon 

tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, 

dan budaya di Desa Gondowangi. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan 

tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah 

baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan 

konflik sosial. 
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9.    Keadaan Ekonomi 

Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti kedelai, kacang 

tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jalar, serta tanaman buah seperti 

mangga, pepaya, melon dan pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan 

(income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, 

jenis tanaman tebu merupakan tanaman handalan. Kondisi alam yang demikian ini 

telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi penyumbang Produk 

Domestik Desa Bruto (PDDB) terbesar yaitu Rp 10.511.860.000 atau hampir 45% 

dari Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) Desa yang secara total mencapai Rp. 

22.607.605.000. 

10.    Kondisi Pemerintahan Desa 

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa 

Gondowangi  tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan pada level 

di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini: 
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Bagan I 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Situs web Desa Gondowangi, Pada Tanggal 19 Oktober 2018. 

 

 

 

 

Kepala Desa 

Danis Setya Budi 

Sekertaris Desa 

Anang Widiyanto 

Staf Urusan 

Pemerintahan 

Lardi 

Staf Urusan Umum 

Angga Rubini 

Staf Urusan Keuangan 

Luluk Setyaningsih 

Kepetangan 

Sugeng diono 

Modin 

Harto 

Kuwowo 

Slamet Haryant0 

Kasun Dusun Pohbener 

N. Ruseno 

Kasun Dusun Wiloso 

Bambang Purloyo 

Kasun Dusun Gedangan 

Samiran 

Kasun dusun dauan 

Toni 
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Tabel 3.4 

Nama Badan Permusyawaratan Desa Gondowangi 

No Nama Jabatan 

1 LUKMAN HADI Ketua 

2 JATMIKO SETYONO Sekretaris 

3 SUPRAPTO Sekretaris 

4 MUSTIKO AJI Anggota 

5 M. SAI’IN Anggota 

6 MARGONO Anggota 

7 SAMBYO Anggota 

Sumber : situs web Desa Gondowangi, Pada Tanggal 19 Oktober 2018. 

Tabel 3.5 

Nama-nama LPMD Desa Gondowangi 

No Nama Jabatan 

1 SOEWARNO Ketua 

2 MARHENDRO.K Sekretaris 

3 IRFAN D.S Bendahara 

4 CIPTO Anggota 

5 KARAHARJO Anggota 

6 SUKMONO HADI Anggota 

7 SUTINI Anggota 

8 IMRON HURI Anggota 

9 DAVID Anggota 

10 HARTIK Anggota 

11 NISWATIN Anggota 

12 M.BAKRI Anggota 

13 KUNAWI Anggota 

14 SUSIYO Anggota 

15 DIAN SETYA BUDI Anggota 

Sumber :situs web Desa Gondowangi, Pada Tanggal 19 Oktober 2018. 
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Secara umum pelayanan pemerintahan desa Gondowangi kepada 

masyarakat sangat memuaskan. Beberapa warga menyatakan bahwa pelayanan 

umum seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dapat dikerjakan dengan 

cepat dalam waktu 24 jam.Begitu pula untuk pengurusan surat-surat penting 

lainnya seperti akti kenal lahir dan akte kematian, sehingga secara umum 

masyarakat merasa terlayani secara baik. 

11.    BUMDes Desa Gondowangi 

 BUMDes Desa Gondowangi berdisiri sejak 2008, pada tahun 2008 unit 

usaha yang dikelola hanya Perusahaan Air Minum Desa (PAMDES) dan pada 

tahun 2013 ditambah dengan unit usaha Pengelolaan Sampai dengan saat ini. Desa 

Gondowangi memiliki Ada 2 usaha BUMMDes yang berpotensi menghasilkan 

perkembangan ekonomi. Karena dirasa dapat menyerap tenaga kerja berupa 

sumber daya manusia yang cukup. Tidak hanya dapat mempekerjakan masyarakat 

di Desa Gondowangi saja, namun juga dapat mempekerjakan masyarakat diluar 

dari Desa Gondowangi. 2 usaha tersebut diantaranya adalah Perusahaan air 

Minum Desa dan Pengelolaan Sampahyang di danai dari Anggaran Dana Desa 

(ADD) sebesar Rp 20 Juta dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2018. 

BUMDes Desa Gondowangi di ketuai oleh Kepala Desa Gondowangi 

yaitu Danis Setya Budi Nugroho, S.Pd, adapun pengurus dari sub usaha BUMDes 

adalah sebagaiBerikut : 
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a.   Perusahaan Air Minum Desa 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Desa gondowangi, pada tanggal 21 Oktober 2018 

a. Pengelolaan sampah  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Desa Gondowangi, pada tanggal 21 Oktober 2018 

 

TEKNISI 

Sudarwiji 

Kasturdi 

Vensi 

SEKERTARIS 

Nuroso 

 

KETUA PAMDES 

Suprapto 

BENDAHARA 

Widya 

KASIR 

Susianah 

KETUA PENGELOLAAN 

SAMPAH 

Rudi 

ANGGOTA 

Hanif 

Yanto 


