
 

48 
 

BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

3.1 Gambaran Umum Desa Pujiharjo 

3.1.1 Kultur Desa Pujiharjo 

Pada tahun 1925, para nelayan dari desa Tambakasri terlibat dalam 

penangkapan ikan boro di pantai Sipelot. Nama Sipelot berasal dari nama sarang 

burung gua yang terletak di sebelah barat teluk. Nelayan itu terdiri dari Sahri, , 

Poniman, Sariman, Sarun. Karena kebutuhan air untuk minum, memasak dan 

mencuci, seorang nelayan memasuki hutan Sipelot ke tepi hutan, mengambil 

bambu untuk mendapatkan air. Akhirnya, nelayan telah menemukan daerah yang 

sangat luas dan datar, sangat berguna untuk daerah pedesaan. Kembali di desa 

Tambakasri, mereka berbagi temuan mereka dengan Pak Tarimin, sesepuh di desa 

Tambakasri. Mereka mengatakan bahwa ada bagian dari Hutan Sipelot yang 

sangat baik digunakan sebagai pedesaan. Pak Puji, bersama sejumlah orang, 

mengesahkan Hutan Sipelot di bagian utara hutan. 

Pak Puji menuju Desa Suwaru menemui wakil pemerintahan Belanda 

bernama Zending, Badan Pekabaran Injil Belanda etelah pulang dari hutan sipelot. 

Menyampaikan agar hutan Sipelot segera dibuka dan akhirnya permohonan itu 

disetujui. Pak Puji mengijinkan pembukaan hutan Sipelot. Pak Puji 

menyampaikan, bagi yang ingin bergabung segera mendaftar, dan dari Desa 

Peniwen diperoleh 45 orang yang bergabung dalam pembukaan hutan. Pak Puji 

mencari orang yang bersedia bergabung untuk pembukaan hutan sipelot dan 

mendapat 45 orang yang ingin bergabung. 
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Dengan anggota sebanyak 90 orang memulai pembukaan hutan Sipelot 

pada tahun 1925,.Pada waktu sekitar 1 bulan telah dibangun 1 pondok yang 

terletak di dekat rumah Mbah Pen untuk berteduh 90 orang,. 90 orang tersebut 

diatur secara giliran untuk mengerjakan ladang atau sawah dimohon taat 

peraturan. Jika tidak maka akan dicoret/diberhentikan sebagai anggota. 

Pada tahun selanjutnya kelompok ini menyiapkan: 

1. Lahan untuk rumah warga  

2. Tanah bagian untuk Perangkat desa  

3. Tanah makam 

4. Kebun desa  

5. Tanah lapangan  

6. Tanah untuk  Gereja  

7. Lahan Balai Desa dan Sekolah  

8. Persimpangan jalan, simpang 3 dan 4 

9. Akses lain keluar Desa 

Sipelot diresmikan sebagai Pedukuhan termasuk dalam Desa Wonoagung 

pada akhir tahun 1928,. Kebijakan yang diperoleh Pak Puji menjelaskan bahwa 

pertengahan bulan Juli 1932, Sipelot diresmikan dan didirikan Sekolah Rakyat III. 

Selain itu nama Sipelot akan dirubah menjadi Pujiharjo. 
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3.1.2 Keadaan Geografis 

Desa Pujiharjo ialah salah satu daerah yang terletak di Kecamatan 

Tirtoyudo, berjarak kurang lebih 30 km dari ibu kota Kecamatan Tirtoyudo dan 

batas sebeleh selatan adalah Samudra Indonesia, karena terletak di pesisir selatan 

pulau jawa maka sangat baik untuk mengembangkan wisata bahari, spot wisata 

yang ada di daerah ini, diantaranya adalah: 

1. Pantai Sipelot: bisa di jangkau kendaraan bermotor dan 

pemberhentian terakhir menuju lokasi wisata lain di daerah ini 

adalah pantai dengan pasir putih memanjang ±1 km. 

2. Pantai Air Terjun Wedi Putih: perjalanan ±15 menit dengan perahu 

dari Pantai Sipelot dan dapat ditempuh dengan sepeda motor / jalan 

kaki melewati hutan. 

3. Watu Payung: perjalanan ±15 menit ditempuh perahu dari Pantai 

Sipelot dan dapat ditempuh jalan kaki, lokasi pemancingan tebing 

dan tracking. rute menuju spot wisata diatas: Kota Malang – 

Bululawang – Turen – Dampit – masuk Kecamatan Tirtoyudo – 

belok kanan pertigaan tangsi arah Pantai Spelot / Pujiharjo – Desa 

Tirtoyudo – Desa Jogomulyan – Desa Kepatihan – Desa 

Sumbertangkil – Kawasan hutan – belok kiri menuju Pujiharjo / 

Spelot (jarak lebih kurang 70 km perjalanan darat kurang lebih 2 – 

2,5 jam) 

Desa yang terletak di Kabupaten Malang ini memiliki batas wilayah, 

diantaranya: sebelah utara berpapasan  dengan Desa Sumbertangkil, bagian 
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selatan berdekatan langsung dengan Samudra Indonesia, bagian nbarat berdekatan 

dengan Desa Purwodadi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Lebak Harjo. 

Ketinggian tanah di wilayah Desa Pujiharjo adalah sekitar 0-200 Mdpl. Berikut 

merupakan gambar wilayah Desa Pujiharjo, Kabupaten Malang: 

Gambar 3.1 Wilayah Desa Pujiharjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Desa Pujiharjo 
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3.1.3 Lembaga Desa Pujiharjo 

Bagan I 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pujiharjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kantor Desa Pujiharjo 
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Tabel 3.1 Nama Pejabat Pemerintah Desa Pujiharjo 

No Nama Jabatan Pendidikan 

1 Hendik Arso Hadi Winulyo, 

S.H 

Kepala Desa S1 

2 Sri Kuncoro Sekretaris Desa SPG 

3 Indah Widiastutik Kaur Keuangan SMK 

4 Maria Yustina, S.Pd Kaur TU & Umum S1 

5 Suto Rahadi Poleksono Kasun Krajan SMA 

6 Feri Agus Cahyono Kasun Sipelot SMA 

7 Adi Sutrisno Kasi Pemerintahan SMA 

8 Admojo Adi Kasi Pelayanan SMA 

9 Poniran Kaur Perencanaan SPG 

10 Sumarlan Kasi Kesejahteraan SMA 

11 Sis Trenyuh Staf Desa SMA 

Sumber: Kantor Desa Pujiharjo 

Tabel 3.2 jumlah penduduk jenis kelamin: 

 
 

3.1.4 Demografis Desa Pujiharjo 

 Berdasarkan data admisnitrasi pemerintah desa tahun 2017-2018 total 

penduduk Desa Pujiharjo ialah 8.565 Jiw. Dengan rincian  4.378 dan 3.37 

Perempuan. Total Penduduk demikian 2.234 KK. Perlu di indentifikasi total 

penduduk dengan memfokuskan pada klasifikasi usia agar bisa menjelaskan 



 

54 
 

secara rinci informasi keadaan penduduk pada Desa Pujiharjo. Diperlukan tabel 

sebagai berikut untuk memperjelas Informasi :  

Tabel 3.3 jumlah penduduk 

 

 

3.1.5 Sosial Budaya di Desa Pujiharjo 

 Desa Pujiharjo adalah sebuah desa di Kecamatan Tirtoyudo, di Kabupaten 

Malang. Meskipun jalan menuju desa Pujiharjo penuh dengan jalan yang berliku, 

akses jalan ke daerah tersebut dapat dilalui oleh kendaraan umum seperti sepeda 

motor, mobil dan truk. Luasnya perkebunan dapat dilihat oleh wisatawan saat 

mereka menuju ke desa Pujiharjo. Proses pengenalan dilakukan sebelumnya pada 
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deskripsi umum desa untuk mempresentasikan desa Pujiharjo sebagai lokasi 

wisata. Desa Pujiharjo memiliki banyak potensi dan daya tarik tersendiri sebagai 

objek wisata, mulai dari kearifan lokal hingga tradisi budaya, hingga hasil 

pertanian, hingga keindahan pantai-pantai di desa Pujiharjo. Desa Pujiharjo adalah 

desa yang dikenal karena kearifan lokalnya, menurut Hendik Arso, kepala desa 

Pujiharjo. Kearifan lokal yang dimaksud adalah kebaikan masyarakat desa untuk 

menjaga rasa toleransi yang tinggi. Sifat saling menghormati antar umat beragama 

adalah bentuk toleransi yang dimiliki oleh masyarakat desa Pujiharjo. Selain 

bentuk kearifan lokal desa Pujiharjo, budaya desa sendiri adalah budaya yang 

dipraktikkan oleh Penduduk desa Pujiharjo. 

 Tradisi pembersihan desa diadakan tiap tahun di bulan Juli untuk 

memperingati berdirinya desa Pujiharjo. Semua orang berkumpul di depan kantor 

desa Pujiharjo untuk merayakan acara thanksgiving. Serial ini dimulai dengan 

prosesi seribu "Encek" yang diisi hasil pertanian dan perikanan mereka 

mencerminkan sumber pendapatan bagi penduduk Pujiharjo. Kemudian ada 

berbagai kompetisi, musik dan tarian di acara tersebut. Dengan demikian, 

keharmonisan dan kohesi masyarakat dipertahankan oleh tradisi desa bersih 

tahunan, yang menjadikannya ciri khas desa Pujiharjo. 

 Pantai Sipelot adalah keindahan menarik yang dimiliki desa Pujiharjo. 

Sipelot adalah pantai dengan garis pantai yang panjang dan ada bukit-bukit yang 

mengelilingi pantai.,  Air Terjun Wedi Putih, Pantai Tenger, Watu Parasol dan 

Banteng Machete. Sehingga pantai Sipelot di desa Pujiharjo menjadi semacam 

potensi menarik di sekitar pantai Sipelot. Wisata yang ditawarkan kepada 

wisatawan selama kunjungan ke Desa Pujiharjo dirangkum dalam program yang 
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dirancang untuk mengundang wisatawan untuk mengalami kehidupan langsung di 

komunitas Desa Pujiharjo. Bepergian saja, tetapi rasakan persaudaraan dan 

persaudaraan dari komunitas desa Pujiharjo. 

 

3.2 Tahap Mitigasi 

 Penanggulangan  bencana ialah segala Kegiatan yang dilakukan meliputi 

langkah-langkah pencegahan, mitigasi, penyelamatan dan perbaikan sebelum dan 

sesudah bencana serta menghindari bencana. Berdasarkan pemahaman ini, 

manajemen bencana bukan mencakup selama dan setelah bencana, tetapi juga 

langkah-langkah mencegah manajemen bencana. Oleh Sebab itu, pencegahan 

bencana dilakukan dalam beberapa tahap. 

1. Fase mencegah  

Saat ini, berbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangi dampak 

dari bencana alam. Contoh kegiatan dalam fase ini adalah: a) Konstruksi 

bendungan untuk mencegah banjir dan kekeringan. b) untuk mencegah 

gelombang tsunami dilakukan penanaman pohon bakau di sepanjang 

pantai. c) membangun tanggul untuk menghindari banjir. d) Pembangunan 

bendungan untuk mencegah masuknya lava ke daerah pemukiman. e) 

reboisasi untuk mencegah kekeringan dan banjir. 

2.  fase tanggap darurat 

Dalam fase darurat, yang paling penting adalah menyelamatkan 

para korban bencana. Ini adalah tujuan inti dari fase tanggap darurat. 

Selain itu, fase tanggap darurat bertujuan untuk membantu orang yang 
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terkena dampak langsung bencana untuk memenuhi kebutuhan dasar 

minimum mereka segera.  

Para korban juga harus dibawa ke lokasi sementara yang dianggap 

aman dan ditempatkan di tempat penampungan sementara yang sesuai. 

Dalam fase ini, pengaturan dan distribusi logistik atau makanan untuk 

semua korban bencana dibuat, yang cepat dan terarah. Pada tahap tanggap 

darurat ini mengarah pada kegiatan: a) mengubur korban meninggal dan 

menangani korban yang cidera termasuk penanganan korban bencana. 

b) pertolongan pengungsi. c) memberi bantuan. d) melayani kesehatan, 

sanitasi dan air bersih. e)  menyediakan penampungan sementara. f) agar 

mampu memberikan pelayanan yang memadai untuk para korban maka 

membangun fasilitas sosial  dan fasilitas umum sementara serta 

memperbaiki sarana dan prasarana. 

3. Fase Pemulihan. 

 Dilakukan perbaikan fisik dan non-fisik serta pemberdayaan dan 

pemulihan korban dalam fase pemulihan. Fase ini bertujuan untuk 

memulihkan dan mengembalikan fungsi bangunan dan infrastruktur yang 

sangat dibutuhkan setelah fase darurat, seperti: Ini termasuk, misalnya, 

renovasi bangunan keagamaan, bangunan sekolah, infrastruktur sosial 

dasar dan infrastruktur dan fasilitas ekonomi yang sangat dibutuhkan. 

 Tujuan inti fase rehabilitasi adalah untuk meningkatkan layanan 

lokal atau publik ke tingkat yang wajar. Upaya juga akan dilakukan dalam 

fase rehabilitasi ini untuk mengatasi berbagai masalah psikologis / 

psikologis terkait dengan penanganan korban trauma akibat bencana. 
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4. Rekonstruksi 

Kegiatan selama fase rekonstruksi meliputi rekonstruksi fasilitas, 

infrastruktur, dan fasilitas publik yang rusak  dengan  tujuan  supaya 

 kehidupan  masyarakat  kembali  berjalan normal. Biasanya   

mengikutsertakan semua warga, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, 

dan dunia usaha. Terbangunnya kembali masyarakat dan kawasan adalah 

sasaran utama dari tahap ini. Diharapkan semua warga terlibat dalam 

setiap proses Pendekatan pada fase ini. 

3.3 Peran Masyarakat dan Model Pencegahannya 

 Keterlibatan warga meliputi proses keterlibatan warga dalam penerapan 

manajemen bencana dengan cara yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan 

komprehensif untuk melindungi warga dari ancaman risiko dan dampak bencana. 

Sedangkan definisi wargat itu sendiri adalah komunitas yang saling berkaitan dan 

hidup bersama dalam komunitas yang terencana. Warga adat juga termasuk dalam 

pengertian ini. Warga terdiri dari individu-individu yang terkumpul di sebuah 

organisasi yang legal dan tidak terdaftar., Ia dapat berpartisipasi secara optimal 

dalam penanggulangan bencana Sebagai warga negara Republik Indonesia 

sebagai bentuk implementasi dalam tataran individu. Warga adalah salah satu 

bagian utama PB Selain pemerintah dan dunia usaha,,. Warga memiliki hak dan 

kewajiban dalam upaya penaggulangan bencana.: 1) Merasa aman dan 

Mendapatkan pelindungan sosial, terutama untuk kelompok rentan. 2) Menerima 
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pelatihan, pendidikan dan keterampilan dalam implementasi PB. 3) Menerima 

informasi tertulis atau lisan tentang Kebijakan PB. 4) Berpartisipasi dalam 

perencanaan, pemeliharaan program dan operasi, penyediaan layanan kesehatan 

termasuk dukungan psikososial. 5) untuk bergabung dalam keputusan tentang 

kegiatan PB, terutama dalam hubungannya dengan diri mereka sendiri dan 

komunitas mereka. 6) Memantau proses yang diatur oleh implementasi PB. 

  Setiap orang yang terkena bencana berhak untuk mendapatkan bantuan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar serta kompensasi untuk bencana yang 

diakibatkan oleh kerusakan bangunan. Sementara itu, setiap orang berkomitmen 

untuk: 1) Menjalani kehidupan sosial yang harmonis, menjaga keseimbangan, 

harmoni, harmoni, dan melestarikan fungsi lingkungan. 2) Melakukan aktivitas 

PB. 3) Memberi informasi yang benar tentang PB kepada publik. 

 Bagian peran  warga dalam usaha PB tersebut meliputi (1) mengambil 

keputusan, (2) menginformasikan hal yang terpercaya kepada umum, (3) 

mengawasi, (4) merencanakan (5) pelaksanaan dan (6) Pemeliharaan kegiatan 

program PB., ia secara khusus dibentuk untuk PB dan bersifat sukarela dalam 

semua aspek Untuk masyarakat yang merupakan badan hukum, organisasi / 

lembaga, termasuk lembaga, tujuan dan program. harus dilakukan dengan 

pendekatan persuasif dilakukan untuk Partisipasi masyarakat dalam bentuk 

organisasi , mengikuti alur gerakan masyarakat PB. Keterlibatan warga dalam 

implementasi PB meliputi fase pra-bencana, tanggap darurat, pemulihan dini, 

serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Sebagai bagian dari 

implementasinya, baik secara individu atau dengan mitra, dan memprioritaskan 

pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Organisasi / lembaga PB 
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harus menyimpulkan Nota Kesepahaman antara organisasi / lembaga terkait 

BNPB atau BPBD yang mencakup pekerjaan, meliputi sumber daya, dan 

Kebijakan PB untuk implementasi di lapangan. Untuk 

mengurangi/menghilangkan risiko bencana, baik dengan mengurangi ancaman 

bencana maupun dengan kerentanan pihak yang terkena bencana terangkum 

dalam Rencana bisnis nota kesepahaman pra-bencana berisi kegiatan-kegiatan 

yang diusulkan dalam bidang kerja organisasi Kegiatan itu termasuk: 1) Pengantar 

dan pengawasan risiko bencana. 2) Perencanaan anggaran partisipatif partisipatif. 

3) Mengembangkan budaya kesadaran bencana. 4) untuk mengurangi ancaman 

dan kerentanan dilakukan Mitigasi dan pencegahan. 5) Organisasi, instalasi dan 

pengujian sistem peringatan dini. 6) Mengatur, memberi saran, melatih dan 

mengulangi mekanisme respons darurat. 7) Penyebaran informasi tentang 

peringatan bencana, persiapan rute evakuasi. 8) Tindak lanjut implementasi 

Rencana Aksi PRB. 9) untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana 

dilakukan Kegiatan lain. 10) Membangun sosial ekonomi. 11) Pengembangan 

sarpras sanitasi dan psikologi. 


