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BAB III 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo 

3.1.1 Sejarah Kabupaten Sidoarjo 

Sidoarjo meruapakan pusat Kerajaan Jenggala yang ada pada masa 

kolonialisme Hindia Belanda dikenal dengan nama Sidokare. Sidokare merupakan 

bagian dari wilayah kabupaten Surabaya. Surabaya pada zaman dahulu merupakan 

kabupaten atas kuasa kolonialisme Hindia Belanda hingga pada tahun 1859, 

pemerinta Hindia Belanda memutusan untuk memisahkan wilayah kabupaten 

sidoarjo untuk menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten 

Sidokare. Hal ini tertuang dalam keputusan pemerintah Hindia Belanda No. 9/1859 

tanggal 31 Januari 1859 Staatblad No.6, pada saat itu Sidokare dipimpin oleh R. 

Notopuro yang kemudian diberi gelar R.T.P. Tjokronegoro. Beliau merupakan putra 

dari R.A.P. Tjokronegoro yang merupakan Bupati Surabaya.  

Kabupaten Sidokare diubah namanya menjadi Kabupaten Sidoarjo dengan 

alasan bahwa nama Sidokare kurang memiliki makna yang bagus. Hingga pada 

tahun 1862 R.T.P. Tjokronegoro wafat dan kepemimpinan kabupaten Sidoarjo 

diserahkan kepada R.T.A.A. Tjokronegoro II yang merupakan kakak dari R.T.P. 

Tjokronegoro. R.T.A.A. Tjokronegoro II sebelumnya tinggal di Lamongan, ia 

menetap di Kabupaten Sidoarjo setelah menjabat sebagai Bupati di Kabupaten 

Sidoarjo pada tahun 1863. Pada tahun 1883, Bupati Tjokronegoro pensiun dan 

digantikan oleh R.P. Sumodiredjo yang merupakan pindahan dari Tulungagung. 

Namun setelah menjabat 3 bulan beliau wafat dan kemudian R.A.A.T. 
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Tjondronegoro I diangkat sebagai Bupati Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1883 

menggantikan R.P Sumodiredjo. 

Jepang juga menguasai sebagian wilayah kabupaten Sidoarjo sejak 8 Maret 

1942- 15 Agustus 1945. Adapun wilayah yang dikuasai oleh militer Jepang adalah Delta 

Sungai Brantas. Pada tanggal 15Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu dan 

wilayah Sungai Brantas mulai dikuasai oleh Belanda. Pada awal bulan Maret 1946 

militer Belanda selalu berusaha menduduki wilayah Sungai Brantas dan ketika Belanda 

berhasil menguasai wilayah Gedangan Kabupaten Sidoarjo, pemerintah indonesia 

memindahkan pusat pemerintahannya ke Porong. Belanda terus melakukan penjajahan di 

kabupaten Sidoarjo dan memperluas wilayah kekuasaannya. Kecamatan Sukodono yang 

saat itu dikenal dengan nama Dungus merupakan wilayah yang diperebutkan Belanda. 

Hingga pada tahun 24 Desember 1946 Belanda menyerang kabupaten Sidoarjo dengan 

beberapa serangan hingga wilayah Tulangan.  Dan kabupaten Sidoarjo jatuh pada 

kekuasaan Belanda.  

Pusat pemerintahan Sidoarjo berpindah ke daerah Jombang hingga pada 

November 1948, Negara Jawa Timur dibentuk dan dinyatakan sebagai salah satu negara 

bagian Republik Indonesia Serikat. Pada pemerinthaan Belanda yang dikenal dengan 

sebutan Recomba, berusaha membentuk kembali pemerintahan Belanda seperti masa 

kolonial Belanda pada zaman dahulu. Dan Sidoarjo berada dibawah pemerintahan 

Recomba hingga tahun1949. Pada tahun 1949 lebih tepatnya tanggal 27 Desember 1949, 

kesempakatan Konferensi Meja Bundar dibentuk dan telah menghasilkan putusan bahwa 

Belanda kembali menyerahkan Negara Jawa Timur kepada Republik Indonesia  

(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo#Sejarah diakses pada tanggal 1 April 

2019, Pukul: 12.37 WIB). 
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3.1.2 Makna Lambang Kabupaten Sidoarjo 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Lambang Kabupaten Sidoarjo 

Makna lambang daerah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 5 

(lima), yaitu: 

1. Segilima beraturan dengan sisi-sisinya yang berbentuk kurung kurawal 

yang melambangkan falsafah Pancasila yang berarti bahwa masyarakat 

Kabupaten Sidoarjo telah menetapi dan menerapkan ajaran pancasila 

dengan tertib dan pasti 

2. Bintang yang bersudut lima melambangkan ke-Tuhan-an Yang Maha 

Esa, ini menggambarkan bahwa masyrakat Kabupaten Sidoarjo Berke-

Tuhan-an dan Beragama. 

3. Setangkai padi denga delapan belas butir dan sebatang tebu lima ruas 

dengan bentuk bulat melambangkan hasil bumi yang ada di daerah 

Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan lambang yang berbentuk bulat dari 

tebu dan padi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah memiliki 

tekad yang bulat untuk membangun masyarakat yang adil dan 

makmur. Dan 18 (delapan belas) butir padi tersebut menunjukkan 

banyaknya Kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Sidoarjo. 
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4. Ikan udang dan Ikan bandeng yang membentuk huruf “S” melambangkan 

hasil tambak di daerah Kabupaten Sidoarjo. Bentuk “S” dari ikan udang 

dan ikan bandeng merupakan bentuk huruf pertama dari nama Kabupaten 

Sidoarjo. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sidoarjo#Sejarah 

diakses pada tanggal 1 April 2019, Pukul: 12.37 WIB). 

Warna dari lambang daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki arti, yaitu: 

1. Warna biru laut yang ada pada lambang memiliki arti air, yang 

menggambarkan daerah kabupaten Sidoarjoyang dulu dikenal dengan 

nama : “DELTA BRANTAS” tersebut dikelilingi air yaitu sungai dan 

laut. Warna biru laut yang terlepas dalam lingkaran tebu dan padi 

memiliki arti air yang menggambarkan daerah kabupaten Sidoarjo  

adalah daerah tambak yang menghasilkan ikan udang dan ikan 

bandeng. 

2. Warna hijau pada dasar lambang menggambarkan kesuburan daerah 

kabupaten Sidoarjo tepatnya di wilayah Delta Brantas. 

3. Warna kuning pada lambang bintang, tebu, pita, dan padi 

menggambarkan kesejahteraan rakyat kabupaten Sidoarjo. 

4. Warna hitam pada lambang tebu, ikan bandeng, ikan udang dan pada 

tulisan kabupaten Sidoarjo menggambarkan keteguhan Iman rakyat 

daerah kabupaten Sidaorjo. 

5. Warna abu-abu pada lambang ikan udang dan ikan bandeng adalah 

sebagai warna pelengkap. 
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3.1.3 Kondisi Geografis Kabupaten Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tmur, 

dimana ibu kotanya terletak di Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten 

yang dihimpit oleh dua sungai yakni, sungai Porong dan sungai Surabaya. Sehingga 

menjadikan Sidoarjo dikenal dengan sebutan Kota Delta. Kabupaten Sidoarjo terletak 

antara 112 5’ dan 112 9’ di Bujur Timur dan  antara 7, 3’ dan 7, 5’di Lintang Selatan. 

Luas wilayah keseluruhan dari kabupaten Sidoarjo seluas 71. 424,25 Ha. Kabupaten 

Sidoarjo juga memiliki wilayah dengan karakteristik tersendiri, karakteristik yang 

dimiliki kabupaten Sidoarjo antara lain terbagi ke dalam tiga wilayah. Pertama, 

daerah dengan prosentase 40,81% yang letaknya di daerah bagian tengah dan berair 

tawar. Kedua, daerah yang berada di sisi timur dengan prosentase 29,99% merupakan 

daerah pantai dan pertambakan. Terakhir adalah daerah di bagian barat dengan 

prosentase wilayah sebesar 29,20%. 

 

3.1.4 Kondisi Demografis Kabupaten Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo adalah kanupaten yang  memiliki 18 Kecamatan 

dengan jumlah penduduk 194.051 jiwa, dengan jumlah jenis kelamin laki 95.885 

jiwa dan jenis kelamin perempuan 98.166 jiwa. Kecamatan Buduran memiliki 

jumlah penduduk 92.334 jiwa (laki-laki 92.334 jiwa dan perempuan 46.901 jiwa). 

Kecamatan Candi dengan jumlah penduduk 145.146 (laki-laki 72.283 jiwa dan 

perempuan 72.863). Kecamatan Porong dengan jumlah penduduk 65.909 jiwa 

(laki-laki 33.771 jiwa dan perempuan 32.138 jiwa). Kecamatan Krembung dengan 

jumlah penduduk 58.358 jiwa(laki-laki 29.183 dan perempuan 29.175). 

Kecamatan Tulangan dengan jumlah penduduk 87.422 (laki-laki 43.982 jiwa dan 
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perempuan 43.440 jiwa). Kecamatan Tanggulangin dengan jumlah penduduk 

84.580 jiwa (laki-laki 42.279 dan perempuan 42.301 jiwa). Kecamatan Jabon 

dengan jumlah penduduk 49.989 (laki-laki 24.966 dan perempuan 25.023 jiwa). 

Kecamatan Krian dengan jumlah penduduk 118.685 (laki-laki 59.899 jiwa dan 

perempuan 58.786 jiwa). Kecamatan Balong Bendo dengan jumlah penduduk 

66.865 jiwa (laki-laki 33.633 jiwa dan perempuan 33.232 jiwa). Kecamatan 

Wonoayu dengan jumlah penduduk 72.009 (laki-laki 36.017 jiwa dan perempuan 

35.992 jiwa), Kecamatan Tarik dengan jumlah penduduk 60.977 jiwa (laki-laki 

60.977 jiwa dan perempuan 30.362 jiwa). Kecamatan Prambon memiliki jumlah 

penduduk 68.336 jiwa (laki-laki 68.336 jiwa dan perempuan 34.063 jiwa). 

Kecamatan Taman dengan jumlah penduduk 212.857 (laki-laki 107.256 jiwa dan 

perempuan 105.601 jiwa). Kecamatan Waru memiliki jumlah penduduk 231.298 

jiwa (laki-laki 116.242 jiwa dan perempuan 115.056 jiwa). Kecamatan Gedangan 

dengan jumlah penduduk 132.847 jiwa (laki-laki 67.757 jiwa dan perempuan 

65.090 jiwa). Kecamatan Sedati dengan jumlah penduduk 92.468 jiwa (laki-laki 

46.805 jiwa dan perempuan 45.663 jiwa). Kecamatan Sukodono dengan jumlah 

penduduk 111.121 jiwa (laki-laki 55.936 dan perempuan 55.185 jiwa). 

Dari keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo yang tersebar 

dalan 18 Kecamatan dapat di ketahui jumlah penduduk yang terdapat diKabupaten 

Sidoarjo berjumlah 1. 945.252, yang terdiri dari laki-laki 977.683 dan perempuan 

967.569 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah kepadatan penduduk tertinggi 

adalah Kecamatan Waru dengan jumlah 231.298 jiwa, sedangkan Kecamatan 

yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Jabon dengan 

jumlah penduduk 49.989 jiwa. 
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3.1.5 Kondisi  Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 

1. Tenaga Kesehatan 

Kabupaten Sidoarjo pada tahuan 2015 memiliki jumlah tenaga kerja 

kesehatan sebanyak 5.163 orang yang tersebar di beberapa saraa kesehatan 

seperti, Pusekesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan GFK. Berdasarkan 

profl kesehatan kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015, berikut jumlah dan jenis 

tengaa kesehatan di Kabupaten Sidoarjo : 

1. Jumlah dokter spesialis sebanyak 681 orang, jika dihitung  rata-rata per 

100.000 penduduk kabupaten Sidoarjo telah dilayani oleh 32,35 dokter 

spesialis. 

2. Jumlah dokter umum sebanyak 2.171 orang, jika dihitung  rata-rata per 

100.000 penduduk kabupaten Sidoarjo telah dilayani oleh 103 dokter umum. 

3. Jumlah dokter gigi sebanyak 618 orang, jika dihitung  rata-rata per 100.000 

penduduk kabupaten Sidoarjo telah dilayani oleh 29 dokter gigi. 

4. Jumlah tenaga farmasi sebanyak 613 orang, jika dihitung  rata-rata per 

100.000 penduduk kabupaten Sidoarjo telah dilayani oleh 10,53 tenaga 

farmasi. 

5. Jumlah ahli gizi dengan pendidikan D1 – D4/S1 Ahli Gizi sebanyak 41 

orang, jika dihitung  rata-rata per 100.000 penduduk kabupaten Sidoarjo 

telah dilayani oleh 2 ahli gizi. 

6. Jumlah perawat sebanyak 2.069 orang, jika dihitung  rata-rata per 100.000 

penduduk kabupaten Sidoarjo telah dilayani oleh 98 perawat. 

7. Jumlah bidan sebanyak 681 orang, jika dihitung  rata-rata per 100.000 

penduduk kabupaten Sidoarjo telah dilayani oleh 32 bidan. 
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a. Sarana Kesehatan 

Tabel 3.1. Sarana Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 

No. Fasilitas Kesehatan Jumlah 

1. Rumah Sakit Umum 17 

2. Rumah Sakit Ibu & Anak 3 

3. Rumah Sakit Anak Bersalin 2 

4. Rumah Sakit Bersalin 2 

5. Rumah Sakit Khusus (Bedah, Mata) 2 

6. Puskesmas Perawatan 13 

7. Puskesmas Non Perawatan 13 

8. Puskesmas Pembantu 58 

9. Puskesmas Keliling 52 

10. Balai Pengobatan/Klinik 127 

11. Rumah Bersalin 24 

12. Praktek Dokter Perorangan/Pribadi 1.591 

13. Praktek Pengobatan Tradisional 157 

14. Industri Obat Tradisional 3 

15. Industri Farmasi 12 

16. Produksi Alat Kesehatan 9 

17. Usaha Kecil Obat Tradisional 26 

18. Apotek Toko Obat 464 

19. Pedagang Besar Farmasi 52 

20. Industri Alat Kesehatan 6 

21. Penyalur Alat Kesehatan 47 

22. 
Industri PKRT (Perbekalan Kesehatan 

Rumah Tangga) 
21 

23. Industri Kosmetika 35 

24. Klinik Kecantikan 12 

25. Labolatorium 33 

26. Pest Kontrol 13 

Sumber Data: Profil Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 

3.1.6 Visi dan MisiKabupaten Sidoarjo 

a. Visi  

Kabupaten Sidoarjo mempunyai visi yang merupakan gambaran tentang 

keadaan masa depan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat 

kabupaten Sidoarjo. Adapun visi kabupaten Sidoarjo adalah “MANDIRI, 

SEJAHTERA, DAN MADANI”. 
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Visi tersebut dibuat dengan makna yang mengandung bahwa pemerintah 

mempunyai harapan untuk masyarakat Sidoarjo agar mampu 

mengembangkan potensi diri dan daerah serta mampu mencukupi kebutuhan 

hidup dan kehidupannya secara mandiri, mampu menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa,berkecukuoan secara material- spiritual, sejahtera lahir dan batin, dapat 

memegang teguh moral agama, beradab dan berakhlak mulia, dapat 

menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratis, tertib, aman, tentram dan 

damai, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran akan hak 

daan kewajiabnnya sebagai warga negara. 

b. Misi 

Kabupaten Sidoarjo mempunyai misidengantahapan yang jelas dan 

penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Adapun misi 

kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong masyarakat agar berperan serta dalam nilai-nilai beragama 

diiringi dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai pancasila dengan 

konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

2. Memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat 

kabupaten Sidoarjo. 

3. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur dengan tujuan 

mendorongpengingkatan pembangunan proporsional, berwawasan 

lingkungan, dan berkelanjutan.. 

 

3.2 Gambaran Umum Desa Sumput 

Desa Sumput merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan 

Sidoarjo, yang terletak 4 Km ke arah Barat dari Kecamatan Sidoarjo, Desa 
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Sumput mempunyai luas wilayah seluas 116,1 hektar. Adapun batas-batas 

wilayah desa Sumput: 

1. Sebelah Utara : Berbatasan  dengan  Desa Anggaswangi (Kecamatan Sukodono) 

2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Entalsewu dan Sidopurno (Kecamatan 

Buduran) 

3. Sebelah Selatan :  Berbatasan dengan Desa Jati dan Kelurahan Cemengkalang 

4. Sebelah Barat : Berbatasan  dengan  Desa Sarirogo dan Cemeng Balalan 

Luas wilayah Desa Sumput dengan luas wilayah  116.1 ha. Desa Sumput 

terdiri dari dusun dua yaitu: Dusun Sumput, Dusun Kedayon. Perangkat Desa 

menurut jenis jabatannya di Desa Sumput terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris 

Desa, Kaur Tata usaha dan umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, 3 Pelaksana 

teknis; Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan 2 Kepala Dusun. 

Desa Sumput terdiri dari 9 Rukun Warga (RW) dan 72 Rukun Tangga (RT). 

 

 Gambar 3.2 : Peta Desa Sumput 

Sumber Data: Profil Desa Sumput 2016 
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Desa Sumput terdiri dari 2 dusun diantaranya Dusun Sumput; dan Dusun 

Kedayon; Desa Sumput dengan jumlah penduduk 6.711 Jiwa atau 1.769  KK. 

adapun perinciannya sebagai berikut : 

1. Laki – Laki : 3391 

2. Perempuan : 3320 

3. .Kepala Keluarga : 1769 

 

3.3 Gambaran Penduduk Desa Sumput 

Data kependudukan di Desa Sumput merupakan wilayah yang padat 

penduduknya dengan luas 116,1 Ha dengan jumlah penduduk 6.711 jiwa atau 

1.769 KK. Penduduk Desa Sumput banyak yang berada di usia produktif yaitu 

sebanyak 2.256 jiwa. Jumalh penduduk jika ditinjau dari agama dan kepercayaan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2: Data Agama atau Kepercayaan Penduduk Desa Sumput 

Agama / Kepercayaan  Jumlah Penduduk 

Islam 5.577 orang 

Kristen  100 orang 

Katolik 27 orang 

Hindu 4 orang 

Budha  3 orang 

Sumber Data: Profil Desa Sumput Tahun 2016 

Dari data diatas disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sumput 

beragama islam. 

 

3.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sumput 

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 



 

42 
 

Tabel 3.3: Data tingkat pendidikan Desa Sumput 

No  Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. Tidak Sekolah / Buta Huruf - 

2. Tidak Tamat SD 85 

3. Tamat SD/ Sederajat 1.690 

4. Tamat SLTP/ Sederajat 1.076 

5. Tamat SLTA/ Sederajat 1.407 

6. Tamat D1, D2, D3 92 

7. Sarjana / S-1 369 

8. S2 15 

9. S3 1 

Sumber Data : Data Potensial Ekonomi Desa/ Kelurahan Tahun 2016  

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa 

Sumput masih tergolong rendah, msekipun fasilitas dan akses untuk memperoleh 

pendidikan dinilai mudah. Bahkan tempat sekolah SD (Sekolah Dasar) dan SMA 

(Sekolah Menengah Atas) masih berada dalam wilayah pemukiman warga. 

Tingkat pendidikan ini mempengaruhi kaulitas sumber daya manusia yang ada di 

desa Sumput. Masyarakat dengan pendidikan yang baik dan memadai akan mudah 

dalam membangun kesadarannya dalam ikut berperan membangun desa. 

 

3.5 Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sumput 

 Mata pencaharian penduduk Desa Sumput kebanyakan bergerak di bidang 

pertanian. Sedangkan permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata 

pencaharian penduduk adalah lapangan pekerjaan yang tersedia kurang mermadai 

dengan jumlah perkembangan penduduk yang semakin bertambah sebagaimana 

yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten Sidoarjo. Hal 

lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah memperluas 

lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja bagi penduduk desa Sumput dengan 

melakukan penguatan usaha kecil dan memberikan bantuan dalam bentuk kredit 

sebagai modal untuk mengambangkan usaha khususnya di bidang perdagangan. 
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Angka kemiskinan di desa Sumput juga tinggi, hal ini menjadikan dea 

Sumput harus bisa secara mandiri mencari peluang lain yang mampu menunjang 

peningkatan taraf dalam segi ekonomi bagi masyarakat. 

  Desa Sumput mempunyai kekayaan sumber daya alam yang dapat 

mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain 

itu letak geografis desa Sumput cukup strategis karena desaSumput merupakan 

jalur transportasi yang memeprtemukan 2 kecamatan Sukodono dan kecamatan 

Sidoarjo. 

 

3.6 Etnis Masyarakat Desa Sumput  

Tabel 3.6: Data Etnis Penduduk Desa Sumput 

No Etnis Laki-laki Perempuan 

1. Aceh 3 Orang 8 Orang 

2. Batak 8 Orang 4 Orang 

3. Sunda 67 Orang 34 Orang 

4. Jawa 3.313 Orang 3.398 Orang 

5. Medan 36 Orang 47 Orang 

6 Bali 8 Orang 12 Orang 

7. Banjar  2Orang 4 Orang 

8. Bugis 3 Orang 5 Orang 

9. Banten 3 Orang 6 Orang 

10. Sumatera 23 Orang 12Orang 

Sumber Data: Data Etnis Desa Sumput Tahun 2016 

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di Desa Sumput 

mayoritas suku Jawa. Hal ini berperngaruh terhadap keprcayaan dan keyakninan 

yang dipahami bersama di dalam masyrakat desa Sumput. 
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3.7 Kondisi Kesehatan Desa Sumput 

a. Prasarana Kesehatan Desa Sumput  

Tabel 3.7: Data Kondisi Jumlah Prasana Desa Sumput 

No.  Prasarana Jumlah 

1. Apotik 3 

2. Posyandu 5 

3. Balai Pengobatan Masyarakat Yayasan/ Swasta 5 

4. Jumlah Rumah/Kantor Praktek Dokter 4 

5. Rumah Bersalin 1 

6. Balai Kesehatan Ibu & Anak 1 

 Sumber Data: Profil Desa Sumput Tahun 2016 

b. Sarana Kesehatan Desa Sumput 

Tabel 3.7.1: Data Kondisi Jumlah Sarana Desa Sumput 

1. Jumlah Dokter Umum 6 Orang 

2. Jumlah Dokter Gigi  3 Orang 

3. Jumlah Dokter Spesialis Lainnya 3 Orang 

4. Jumlah Paramedis 15 Orang 

5. Bidan 2 Orang 

6. Perawat 25 Orang 

7. Dukun Pengobatan Alternatif 11 Orang 

8. Dokter Praktek 5 Orang 

Sumber Data: Profil Desa Sumput Tahun 2016 

Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa desa Sumput memiliki 

fasilitas dan tenaga kerja kesehatan yang cukup untuk memberikan 

pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dukun alternatif juga dimaksukkan 

dalam kategori tenaga kerja kesehatan. Hal ini menyatakan bahwa 

masyarakat desa Sumput menganggap pengobatan alternatif salah satu 

jenis pengobatan yang mampu menyembuhkan orang yang sakit. 

 

3.8    Gambaran Kelembagaan Desa Sumput 

Berdasarkan dengan yang telah dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 

yang berisi bahwa didalam Desa terdapat kategori kelembagaan desa yang 

mempunyai tugas dan peranan dalam tata kelola desa, antara lain: Pemerintah 
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Desa, Badan Permusyawaratan Desa ( BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan. 

Undang- Undang tersebut juga disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan 

pemerintah desa. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah desa mengurus dan 

mengatur masyarakat diwilayah desa sesuai dengan asal usul dan adat istiadat 

yang berlaku di masyarakat dengan sistem pemerintahan yang berlaku di negeri 

ini. Pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa merupakan unsur 

penyelenggara kegiatan desa. Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan 

berbagai urusan pemerintahan, pembangunan desa dan kemasayrakatan.  

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga yang bertugas 

mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan desa. BPD adalah wakil dari 

penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang 

ditetepakan dengan hasil musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan desa 

berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada 

pemerintah desa sehingga dapat ditetapkan sebuah peraturan yang sifatnya untuk 

mendukung kesejahteraan masyarakat. 

 

3.9 Gambaran Umum Sentra Sangkal Putung Desa Sumput 

Belum ada penjelasan secara spesifik mengenai terbentuknya sentra 

sangkal putung di Desa Sumput. Desa sumput secara tidak langsung dikenal oleh 

masayarakat sebagai sentra pengobatan sangkal putung dengan sendirinya sejak 

tahun 1980-an. Hingga kini belum ada peresmian mengenai sentra sangkal putung 

ini. Hanya saja dari Dinas Kesehatan sudah pernah mengunjungi desa ini dan 

menguji kelayakan dalam pengobatan tradisional sangkal putung. Dan bahkan 

salah satu terapis sangkal putung yaitu Hj. Barokah bekerjsama dengan pihak 
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medis dalam proses pengobatannya (hasil wawancara dengan kepala dusun 

pemerintahan desa Sumput).  

Desa Sumput terkenal dengan sebutan sentra sangkal putung karena 

terdapat 13 terapis yang membuka jasa pijat patah tulang. Ke- 13 terapis ini 

membuka usahanya didalam rumahnya. Didalam satu desa bahkan berhadapan 

dengan terapis yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 : Kondisi Letak Klinik Sangkal Putung 

Sumber Data: Dokumentasi Peneliti 

Gambar diatas menunjukkan bahwa klinik berada di sekitar pemukiman 

warga desa Sumput. Dan saling berhadapan antara klinik satu dengan yang lain. 

Berdasarkan penuturan salah satu pemilik klinik, tidak ada persaingan dalam 

pengobatan sangkal putung, semua tergantung dengan keyakinan pasien terhadap 

terapis. Sentra sangkal putung dikunjungi oleh pasien dengan berbagai golongan, 

baik golongan kelas menengah kebawah maupun kelas atas. Tidak hanya itu 

pasiennya pun berasal dari berbagai wilayah diluar daerah sidoarjo. Hal ini 

menjadikan desa sumput ramai dikunjungi pasien yang ingin berobat. Klinik 

setiap hari buka kecuali hari jum’at, mulai dari pukul 06.00-18.00 WIB. Terdapat 
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satu klinik yang membrikan fasilitas untuk rawat inap. Sehingga pasien yang dari 

daerah lain bisa beristirahat dan tidak perlu bolak balik untuk kontrol. Tidak 

semua klinik yang ada di sentra sangkal putung desa Sumput memberikan 

fasilitas ini. Dalam pengobatannya pun ada salah satu klinik yang bekerjasama 

dengan dokter untuk mengatasi efek samping dalam terapinya. Selain itu juga 

menyediakan jasa rontgen untuk meyakinkan pasien terhadap terapisnya.  

Kebeadaan sentra sangkal putung memberikan beberapa keuntungan bagi 

warga. Dengan adanya sentra sangkal putung membuat desa Sumput semakin 

rami dikunjungi pasien dari berbagai wilayah dan ini dapat membuka lapangan 

pekerjaan bagi warga desa Sumput. Sebagai juru parkir, atau diperkerjakan 

didalam klinik itu sendiri. Berdasarkan penuturan pihak desa, para terapis 

sangkal putung ini dihormati keberadaannya dan mempunyai harapan untuk 

dapat memberikan dan menolong warga didalam dan diluar daerah Sumput 

mendapat kesembuhan dari patah tulangnya. Terapis sangkal putung sudah 

dikenal sebagai keluarga yang terhormat dari generasi ke generasi. 


