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BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Keadaan Geografis

Desa Majangan merupakan salah satu dari empat belas desa yang termasuk

dalam wilayah Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang. Secara geografis batas-

batas Desa Majangan adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Panyepen,

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Asemnonggal, sebelah timur berbatasan

dengan Desa Jrengik, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Margantoko.

Sebagaimana dengan daerah-daerah  lain, Desa Majangan memiliki dua

musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan terbanyak terjadi pada

bulan Desember dan Maret. Berdasarkan data  dalam profile Desa Majangan pada

tahun 2016 rata-rata suhu udara harian adalah 25 oC, serta curah hujan sebanyak

8,80 mm.

Desa Majangan memiliki luas wilayah sekitar 231,93 hektar atau 3,37 km2

yang terbagi menjadi terdiri tiga dusun yaitu Dusun Tekalong, Dusun Lembung,

dan Dusun Plajangan dengan tiga Rukun Warga (RW) dan enam Rukun Tetangga

(RT).

Jarak Desa Majangan dari pusat pemerintahan Kecamatan Jrengik adalah 3

kilometer, dengan jarak tempuh sejauh 10 menit dengan menggunakan kendaraan

bermotor. Sedangkan jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten Sampang adalah

17kilometer, dengan jarak tempuh 35 menit dengan menggunakan kendaraan

bermotor.
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3.1.2 Pemerintahan Desa Majangan

Pemerintah desa merupakan birokrasi yang terdekat dengan masyarakat

desa, dalam setiap kegiatan program pembangunan di desa yang dilakukan oleh

pemerintah kabupaten, provinsi ataupun pemerintah pusat tentunya pemerintah

desa. Semenjak membuminya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat

perbedaan yang mendasar dari Undang-undang sebelumnya terhadap berbagai

aspek mulai dari lembaga adat, masa jabatan kepala desa,hingga pembangunan

desa. Sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa hanya bisa taat

pada rancangan program pembangunan desa serta desa hanya sebagai pelaksana

aturan dan program tang dibuat oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sejak Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan,

pemerintah secara langsung ikut andil terhadap program penyusunan rancangan

pembangunan desa. Desa memiliki peran yang lebih terkait pembangunan yang

sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dengan melibatkan  partisipasi seluruh

elemen masyarakat, sehingga desa bisa menjadi lebih mandiri dalam

mensejahterakan masyarakatnya.

Oleh sebab itu, pemmerintah Desa Majangan mempunyai pandangan

dalam perencanaan pembangunan kedepan. Setiap kegiatan pembangunan harus

sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Majangan. Adapun visi dan misi tersebut

adalah :

 VISI

“Terwujudnya kehidupan masyarakat desa majangan yang maju,

sejahtera, dan agamis melalui pengelolaan sumberdaya alam yang ada

di lingkungan sekitar melalui pertanian”
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 MISI

Dalam mencapai visi Desa Majangan seperti yang telah disebutkan diatas,

dengan mempertimbangkan potensi serta hambatan baik internal maupun ekternal.

Oleh karena itu, dibuatlah misi Desa Majangan sebagai berikut21 :

1. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk

menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan

pengairan, perbaikan jalan sawah atau usaha tani, pemupukan, dan pola

tanam yang benar.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh tingkat

kualitas pendidikan masyarakat yang tinggi.

4. Menata pemerintahan Desa Majangan yang kompak dan

bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat

5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.

6. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendayagunaan

sumberdaya alam meliputi, pertanian secara luas (pertanian tanaman

pangan, peternakan dan perkebunan) yang berorientasi pada kemakmuran

rakyat.

7. Menumbuhkembangkan kelompok tani dan gabungan kelompok tani

serta bekerjasama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.

8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.

21 Rencana Kerja Pemerintah Desa Majangan Tahun 2016
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9. Meningkatkan keluarga sejahtera yang didukung oleh peningkatan

derajat perilaku hidup sehat dan akses pelayanan kesehatan bagi

masyarakat.

10. Meningkatkan dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-

hari.

11. Menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kerukunan masyarakat.

Pada pelaksanaan organisasi pemerintahan di Desa Majangan terdiri dari

beberapa perangkat desa yang diantaranya, kepala desa, sekretaris desa, dan tiga

orang kepala urusan, tiga orang kepala seksi, dan tiga orang kepala dusun. Berikut

struktur pemerintahan Desa Majangan :

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Majangan

Kepala Desa

Suwanto

Sekretariat Desa
Moh. Supriyadi

Kepala Seksi
Pemerintahan

Hairut Soleh

Kepala Seksi
Kesejahteraan

Moh. Romli

Kepala
Seksi

Pelayanan

Samsudin

Kepala Dusun
Plajengan

Siti Aminah

Kepala Dusun
Lembung

Achmad

Kepala Dusun
Tekalong

Abd. Waris
Sumber :Instrumen Penataan Profil Desa Majangan Tahun 2016

3.1.2.1 Tupoksi Pemerintah Desa

Kaur Tata
Usaha&Umum

Muzakki

Kaur
Keuangan

Robiatul
Adawiyah

Kaur
Perencanaan

Iswati
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Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Majangan dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa Majangan yang terdiri dari kepala desa dan perangkat

desa.Kepala desa berkedudukan sebagai pemimpin pemerintah desa. Adapun

tugas dan fungsi kepala desa serta perangkat desa sebagai berikut :

a. Kepala desa

1) Kepala desa bertugas melaksanakan urusan pemerintahan, urusan

pembangunan serta kemasyarakatan.

2) Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi:

 Mengatur dan memimpin pelaksanaan pemerintahan desa.

 Mengemukakan rancangan PERDES.

 Memutuskan peraturan desa yang sudah mendapatkan

persetujuan dari BPD.

 Membina kehidupan dan perekonomian masyarakat desa.

 Mengatur pembangunan desa dengan cara melibatkan

partisipasi masyarakat.

b. Sekretaris Desa

1) Sekretaris desa memiliki posisi sebagai staf dalam membantu

tugas kepala desa serta sebagai pemimpin dalam sekretariat desa

yang bertugas dalam melaksanakan administrasi pemerintahan,

pemberdayaan dan kemasyarakatan, memberikan pelayanan

administrasi terhadap kepala desa.

2) Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa bertanggungjawab

terhadap kepala desa dan memiliki fungsi :

 Melaksanaan kearsipan, laporan, dan surat-menyurat.
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 Melaksanakan urusan keuangan.

 Melaksanakan pembangunan dan kemasyarakatan, serta

administrasi pemerintahan.

 Melaksanakan tusi kepala desa jika kepala desa berhalangan

untuk melakukan tugasnya.

c. Kepala Urusan dan Umum

1) Melaksanakan penyusunan, surat-menyurat dan pengirimannya, serta

pengetikan/penggandaan.

2) Menata serta mengatur surat yang membutuhkan tanda-tangan kepala

desa/ sekretaris desa.

3) Mengaturtkebutuhan kantor, sekretariat desa, tamu, penyimpanan dan

pemeliharaannya.

4) Menyimpan arsip, mensistematiskan dokumen, buku invetaris, absensi

perangkat desa serta memberikan pelayanan dalam semua urusan.

5) Memberikan saran serta pertimbangan kepada sekretaris desa dalam

bidang umum.

6) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

d. Kepala Urusan Keuangan

1) Mengatur pengadministrasian keuangan desa, menyediakan data untuk

membuat rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan,

penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, melakukan pembukuan

dengan teratur.

2) Menyelesaikan pembayaran, upah serta gaji perangkat desa.
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3) Membantu kelancaran dalam pemasukan pendapatan daerah,

menginventarisir kekayaan desa.

4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekertaris desa dalam

bidang keuangan.

5) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh carik/sekertaris desa.

e. Kepala Urusan Perencanaan

1) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(RAPBDes).

2) Menginvertarisir data dalam rangka pembangunan.

3) Melakukan monitoring dan evaluasi program.

4) Menyusun laporan.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

1) Melakukan manajemen tata praja pemerintahan.

2) Membuat rancangan peraturan desa, membina masalah pertanahan.

3) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban.

4) Melaksanaan usaha  perindungan masyarakat.

5) Melaksanakan manajemen kependudukan.

6) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan kewilayahan.

7) Melaksanakan pendataan serta pengelolaan profil desa.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

1) Melakukan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan.

2) Melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
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h. Melaksanakan sosialisasi dan memotivasi kepada masyarakat desa dalam

bidang ekonomis, politik, budaya, pemberdayaan keluarga, lingkungan

hidup, karang taruna, pemuda dan olahraga.

i. Kepala Seksi Pelayanan

1) Melakukan kegiatan penyuluhan serta memotivasi masyarakat dalam

pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

3) Melaksanakan dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat,

nilai agama dan ketenagakerjaan.

j. Kepala Dusun

1) Membina ketentraman dan ketertiban, melakukan perlindungan

terhadap masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan da

pengelolaan wilayah.

2) Mengontrol kegiatan pembagunan yang dilaksanakan di wilayahnya.

3) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat dam meningkatkan

kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk tetap menajaga

lingkungannya.

4) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa untuk mendukung

lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan di

desa.

3.1.2.2 Hasil Pembangunan

Dalam menunjang kesejahteraan masyarakat Desa Majangan dalam hal

ekonomi, kesehatan dan  sosialnya, serta untuk mewujudkan visi- misi pemerintah

Desa Majangan maka dibutuhkan infrastruktur baik fisik maupun non fisik yang
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diperlukan untuk menunjang hal tesebut. Adapun infrastruktur fisik dan non fisik

yang telah dibangun oleh pemerintah Desa Majangan diantaranya:

1. Terbangunnya jalan aspal dengan volume P = 335 x L= 2.5 m di

Dusun Lembung.

2. Terbangunnya Jalan Aspal dengan volume P = 850 x L = 2.5 m di

Dusun Plajangan.

3. Terbangunnya Tembok Penahan Tanah dengan volume P= 135 x 0.3 x

0.5 m di Dusun Tekalong.

4. Terbangunnya sarana gedung Ponkesdes di Dusun Plajangan.

5. Terbangunnya sarana olahraga yaitu lapangan futsal di Dusun

Plajangan.

6. Bantuan program pengembangan usaha agrobisnis pertanian.

Pembangunan suatu desa dilakukan berdasarkan partisipasi masyarakat

mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi, untuk menjamin

keberlangsungan pembangunan, serta sejauh mana komitmen dan konsistensi

pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa.

3.1.2.3 Kelembagaan Masyarakat Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No.6 Tahun 2014 bahwa didalam desa

terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola

desa, yaitu : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga

Kemasyarakatan. Sebagai makhluk sosial manusia juga harus hidup berkelompok

karena dalam kehidupannya manusia akan saling bergantung satu sama lain.

Namun dalam implementasinya agar kelompok tersebut bisa bermanfaat dan

berkontribusi maka harus memiliki tujuan dan struktur yang jelas.Oleh sebab
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itudibutuhkan suatu organisasi atau lembaga masyarakat sebagai sarana partisipasi

masyarakat dalam pembangunan suatu daerah.Oleh karena itu masyarakat desa

sendiri harus membentuk dan menyediakan wadah untuk menampung aspirasi,

ide, minat dan bahkan masalah yang terjadi di desa. Di Desa Majangan terdapat

lembaga desa atau organisasi desa diantaranya : BPD,PKK, Karang Taruna,

LPMD, dan lembaga keagamaan.

Lembaga tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing

diantaranya sebagai berikut :

1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas sebagai mitra kerja

pemerintah desa yang mana terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 2 (dua)

anggota.

2) PKK menjalankan sepuluh program pokok PICK, dan juga membantu

dalam menambah pendapatan keluarga melalui UP2K PKK. PKK di

Desa Majangan terdiri dari 16 orang. Organisasi tersebut tidak berjalan

dengan aktif dikarenakan kurangnya dorongan atau motivasi dari

kepala desa untuk menjadikan PKK berjalan dengan baik dan aktif.

3) Karang taruna berasal dari golongan remaja di desa melalui kegiatan

sosial dan edukatif.

4) LPMD memiliki tugas dalam menyusun rencana pembangunan secara

patisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat,

melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

5) Lembaga keagamaan memiliki kegiatan yasinan, serta tahlil yang

diadakan setiap malam jum’at.
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Lembaga yang ada di Desa Majangan yang mana sebagai pihak

eksternal harus mampu bersinergi dalam kegiatan pemerintahan desa,

khususnya dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan adanya  sinergisitas dengan pihan internal ataupun eksternal di desa

hal tersebut akan mendukung keberhasilan tata kelola pemerintah desa.

3.1.3 Potensi Desa

3.1.3.1 Penduduk

Penduduk merupakan salah satu bagian dari ekosistem yang menempati

wilayah tertentu.Wilayah yang dimaksud di Indonesia adalah yang dapat berupa

kampung/dusun, desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi yang secara

keseluruhan terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI).Penduduk Desa Majangan berdasarkan data instrumen pendataan profil

desa adalah 1738 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 380 KK. Untuk

data lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3.1

Komposisi Penduduk Desa Majangan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 1145 jiwa
Perempuan 593 jiwa
Total 1738 jiwa

Sumber : Instrumen Pendataan Profil Desa Majangan Tahun 2016

Tabel 3.2

Komposisi Penduduk Desa Majangan Berdasarkan Usia

No. Usia Jumlah
1. 0-4 165 orang
2. 5-9 171 orang
3. 10-14 167 orang
4. 15-19 150 orang
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5. 20-24 145 orang
6. 25-29 154 orang
7. 30-34 149 orang
8. 35-39 136 orang
9. 40-44 121 orang
10. 45-49 103 orang
11. 50-54 85 orang
12. 55-58 50 orang
13. >59 142 orang

Sumber : Instrumen Pendataan Profil Desa Majangan Tahun 2016

Tabel 3.3

Penduduk Desa Majangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Jumlah
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 66 jiwa
Usia 3-6 tahun yang sedang sekolahTK \ 50 jiwa
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 100 jiwa
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 60 jiwa
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP 578 jiwa
Usia 18-56 tahu tidak tamat SLTA 817 jiwa
Tamat D-3/ sederajat 4 jiwa
Total 1738 jiwa

Sumber : Instrumen Pendataan Profil Desa Majangan Tahun 2016

Tabel 3.4

Klasifikasi Penduduk Desa Majangan Menurut Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan Jumlah
Petani 600 orang
Buruh Tani 326 orang
Pegawai Negeri Sipil 7 orang
Peternak 92 orang
Perawat Swasta 1 orang
TNI 1 orang
Bidan swasta 1 orang
Pengusaha kecil, menengah dan besar 2 orang
Guru swasta 15 orang
Tukang batu 6 orang
Perangkat desa 7 orang
Total 1058 orang

Sumber : Instrumen Pendataan Profil Desa Majangan Tahun 2016
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3.1.3.2 Potensi Ekonomi

Sebagian besar masyarakat Desa Majangan bermata pencaharian sebagai

petani.Secara keseluruhan potensi sumberdaya alam di Desa Majangan sangat

melimpah, baik dalam pertanian ataupun peternakan. Sumberdaya yang ada di

Desa Majangan mayoritas ada pertanian, terdapat 209,68 Ha luas lahan

persawahan di Desa Majangan. Desa Majangan memiliki wilayah yang secara

umum mempunyai ciri geologis berupa tanah sawah yang sangat cocok untuk

pertanian dan perkebunan.Ada berbagai macam komoditi pertanian, diantaranya

kacang hijau, jagung, semangka, belewa, kacang tanah, cabe, tembakau dan

padi.Sedangkan komoditi peternakan mencakup sapi, ayam, dan kambing. Dalam

sektor pertanian di Desa Majangan saat ini semakin maju dari pada tahun

sebelumnya, yang mana hal tersebut terkait dengan sistem irigasi yang baik

sehingga memudahkan lahan persawahan mendapatkan air, terlebih pada saat

musim kemarau sehingga tidak banyak lahan persawahan yang kekeringan akibat

kurangnya pasokan air.

Di Desa Majangan terkenal akan buah semangka berwarna kuning yang

memiliki rasa manis dan segar. Biasanya para petani menanam semangka kuning

pada waktu mendekati bulan puasa.Namun beberapa tahun belakangan ini buah

semangka di Desa Majangan sudah tidak ditemui lagi, dikarenakan para petani

lebih fokus untuk menanam padi. Padi yang dihasilkan oleh masyarakat Desa

Majangan mencapai 19,31 ton/ha.

Hasil-hasil dari pertanian masyarakat Desa Majangan merupakan sumber

pendapatan yang diandalkan di sektor pertanian.Masyarakat sangat mengharapkan

adanya kontribusi yang lebih dari pemerintah desa dalammenunjang potensi
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perekonomian masyarakat Desa Majangan sehingga mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa Majangan.

3.1.3.3 Potensi Sosial

Kehidupan masyarakat Desa Majangan pada umumnya sangat menjunjung

budaya leluhur, gemar bergotong-royong, masih mempertahankan adat dan tradisi

setempat, disamping itu masyarakat Desa Majangan memliki sifat ekspresif,

agamis serta terbuka sehingga mampu menjadi penunjang munculnya keterbukaan

dalam setiap penyelnggaraan pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan

pembangunan.

Keadaan sumberdaya manusia di Desa Majangan bisa dikatakan masih

sangat rendah. Adanya pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk

meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya

jumlah angka pendidikan yang tinggi akan dapat memicu kecakapan dalam

mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja. Selain

itu dengan adanya pendidikan mampu memudahkan masyarakat dalam menerima

informasi serta tidak gagap teknologi. Dibawah ini merupakan data yang

menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Majangan :

Tabel 3. 5

Tingkat Pendidikan Desa Majangan

Tingkat pendidikan Jumlah
Usia 3-6 yang belum masuk TK 66 jiwa
Usia 3-6 tahun yang sedang sekolah TK 50 jiwa
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 100 jiwa
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 60 jiwa
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP 578 jiwa
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 817 jiwa
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Tamat D-3/ sederajat 4 jiwa
Total 1738 jiwa

Sumber : Instrumen Pendataan Profil Desa Majangan Tahun 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat pendidikan

Desa Majangan masih rendah yang mana 578 jiwa tidak tamat SLTP dan 817 jiwa

tidak tamat SLTA. Kualitas pendidikan di Desa Majangan yang masih rendah

disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, masalah

ekonomi serta pandangan hidup masyarakat yang menjadi pemicunya. Sarana

pendidikan di Desa Majangan hanya tersedia di level pendidikan dasar, sementara

itu  untuk akses menuju ke pendidikan  SLTP dan SLTA berada di tempat lain

yang relatif jauh.


