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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH  

3.1 Gambaran Umum Desa Sambiroto 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud desa 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul yang diakui dalam sistem pemerintahan, Desa Sambiroto 

merupakan salah satu desa di kecamatan sooko yang kondisi letak desanya sebagian besar kontur 

tanahnya adalah datar, persawahan membentang dari arah timur ke barat. Lokasi irigasi kurang 

bagus sehingga sebagian areal persawahannya ditanami padi dan palawija dan sebagaian lainnya 

untuk perumahan dan industri. 

Dengan luas wilayah Desa Sambiroto 189,38 hektar. Jumlah penduduk 3.705. letak 

Geografis Desa Sambiroto berada di wilayah barat Kabupaten Mojokerto. Mata pencarian 

penduduk umumnya bekerja pada sektor pertanian, industri kecil, pedagang, pegawai swasta, dan 

buruh. Jarak tempuh ke ibukota kecamatan sejauh 5 kilo meter dengan lama tempuh 15 menit. 

Sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten mojokerto kurang lebih 8 kilo meter dengan lama 

tempuh 20 menit. Pelaksanaan pembangunan dalam masih mengandalkan dana dari pemerintah 

yaitu dana ADD, Dana Desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Prioritas desa selalu 

dimusyawarahkan di setiap tahun  

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Dikarenakan 

kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebuat, sedangkan 

swadaya dan gotong royong ada beberapa masalah, untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan 

tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih 
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ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pekerjaan tersebut 

dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada, semua keputusan diserahkan kepada masyarakat 

dalam penggalian dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada 

masyarakat adan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan 

tersebut sesuaidengan rencana. 

Keberhasilan pelaksanaan program desa tidak lepas dari peran serta masyarakat yang 

nyata, di pekerjaan ini semua elemen masyarakat desa harus bersatu padu melaksanakan program 

desa. Dalam hal pelaksananaan pembangunan fisik maupun non fisik sudah dirasakan berhasil, 

adapun nantinya terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program desa merupakan hal yang 

biasa. Pelaksanaan ADD, Dana Desa dan bagi hasil pajak daerah yang dianggarkan untuk 

program pembangunan sepenuhnya diserahkan ke wilayah yang membutuhkan, dari pemerintah 

Desa Sambiroto swadaya lebih ditekankan sekali mengingat partisipasi mereka sangat 

dibutuhkan. Namun dalam pelaksanaannya hal tersebut juga sering terhambat dikarenakan masih 

ada masyarakat yang kurang pemahaman ataupun karena yang lainnya.  

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan dan manfaat untukmasyarakat, serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi 

yang diwujudkan dalam APBD desa yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala 

desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakil pemerintah desa 

dalam kepemilikan kekayaan desa. 

3.1.1 Data perangkat Sesuai Dengan Jabatan dan Tugas 

1. Pitung Mulyadi : Jabatan Kepala Desa Sambiroto 
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2. Afnan : Jabatan sebagai sekretaris desa, tugasnya membantu kepala desa dalam bidang 

administrasi pemerintahan. 

3. Sulaiman : Jabatan Kepala Dusun Sambiroto, tugasnya membantu pelaksanan tugas 

kepala desa. 

4. Nur Khusaini : Jabatan Kaur Umum, tugasnya membantu sekretaris desa dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 

5. Rohmatul Istianah : Jabatan Kasi Pemerintahan, tugasnya membantu kepala desa sebagai 

pelaksana operasional dibidang pemerintahan. 

6. Solikin : Jabatan Kasi Kesejahteraan, tugasnya membantu kepala desa sebagai pelaksana 

operasional dibidang kesejahteraan. 

7. Anas Syamsudin Muzakki : Jabatan Kasi Pelayanan, Tugasnya tugasnya membantu 

kepala desa sebagai pelaksana operasional dibidang pelayanan. 

8. Nur Khamim : Jabatan Kaur Keuangan, Tugasnya Membanyu sekretaris dalam urusan 

pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 

 3.1.2 Gambaran Umum Demografis 

Luas Desa Sambiroto 189,38 hektar, Tanah Kas 50,09 hektar, komplek Balai Desa 1500 meter, 

Tanah Kuburan 1 hektar, Tanah Lapangan 1 hektar, Sawah Masyarakat 80,90 hektar, Batas Desa 

Sebelah Utara Desa Wringin Rejo, Batas Desa Sebelah Timur Desa Japan dan Desa Jampirogo, 

Batas Desa Sebelah Barat Desa Modongan, Panjang Jalan Kabupaten 3000 meter, Panjang Jalan 

Desa 5000 meter, Jalan Tanah 300 meter, Jumlah Jembatan Beton 5 buah. 

Tabel 3.1 Tingkat Pekerjaaan 

Ekonomi Masyarakat Desa Sambiroto Jumlah 
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Sumber : Profil Desa Sambiroto 

Tabel 3.2 Mata Pencarian 

Profesi Jumlah 

1. Pedagang 1.035 jiwa 

2. Deplu 1 jiwa 

3. Pengrajin 665 jiwa 

4. PNS 50 jiwa 

5. Penjahit 15 jiwa 

6. Montir 7 jiwa 

7. Sopir 25 jiwa 

8. Karyawan Swasta 708 jiwa 

9. Tukang Kayu 5 jiwa 

10. Tukang Batu 30 jiwa 

1. Angkatan Kerja (15-55 tahun ) 1800 jiwa 

2. Usia Penduduk yang belum bekerja 

(15-55 tahun) 

105 jiwa 

3. Ibu rumah tangga (15-55 tahun) 1405 jiwa 

4. Pekerja penuh (15-55 tahun) 1550 jiwa 

5. Yang tidak menentu (15-55 tahun) 250 jiwa 

6.  Rumah tangga petani 85 kk 

7. Anggota rumah tangga petani 275 jiwa 

8. Rumah tangga buruh tani 20 kk 

9. Anggota rumah tangga buruh tani 90 jiwa 
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Sumber : Profil Desa Sambiroto 

Tabel 3.3 Penghasilan Desa 

Produk Domestik Bruto Jumlah 

1. Tanaman padi 70,75 hektar 

2. Tanaman tebu 25,07 hektar 

Sumber : Profil Desa Sambiroto 

Tabel 3.4 Bagunan Sekolah 

Pendidikan Jumlah 

1. TK 3 buah 

2. MI 1 buah 

3. SMP 1 buah 

Sumber : Profil Desa Sambiroto 

Tabel 3.5 Status  Pendidikan 

Buta Huruf dan wajib Belajar 9 tahun Jumlah 

1. Tidak tamat SD 0 

2. Tidak tamat SMP 0 

3. Tidak tamat SMA 0 

4. Wajib belajar 9 tahun (7-15 tahun) 659 jiwa 

5. Masih sekolah (7-15 tahun) 875 jiwa 

Sumber : Profil Desa Sambiroto 

 Tabel 3.6 Pelayanan Kesehatan  

Kesehatan Masyarakat Jumlah 

1.Poliklinik kesehatan desa 1 buah 

2. Bidan desa 1 orang 
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3. Perawat desa 1 orang 

4. Balita 88 anak 

5. Balita gizi buruk 0 

6. Balita gizi baik 88 anak 

7. Rumah tangga menggunakan 

sumur gali 

50 

rumah 

8.Rumah tangga menggunakan air 

sungai 

0 

9. Jumlah kepala rumah tangga 805 

jiwa 

10. Jumlah penduduk 3.705 

jiwa 

Sumber : Profil Desa Sambiroto 

Agama Seluruh masyarakat desa memeluk agama Islam 

 

Tabel 3.7 Akseptor KB 

Pengguna Alat Kontrasepsi Jumlah 

1. Ibu rumah tangga 1.405 jiwa 

2. Pasangan Usia Subur 698 jiwa 

3. Suntik 288 jiwa 

4. Pil 58 jiwa 

5. Implant 8 jiwa 

6. IUD 25 jiwa 
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Sumber : Profil Desa Sambiroto 

Jumlah aparatur pemerintahan desa, perangkat desa berjumlah 7 orang, BPD 9orang, RT 

12, RW 2, LPMD () 9 orang, LINMAS () 45 orang, komplek balai desa berupa bangunan kantor 

desa 1 unit, pendopo 1 unit, ruang serbaguna 1 unit, sarana umum yang ada masjid jami’ 2 buah, 

musholla 18 buah, jumlah gardu siskamling 6 buah 

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didomonasi oleh sektor pertanian dan 

perdagangan, mengingat wilayah desa 50% persawahan dan selebihnya adalah tegalan yang 

berubah fungsi menjadi sawah pertanian. Perdagangan, industry kecil dan kerajianan menjadi 

produk unggulan dan merupakan mata pencarian utama dari masyarakat serta menjadi roda 

penggerak ekonomi desa. Keberadaan sektor industri kecil telah menciptakan banyak lapangan 

kerja baru sehingga mengurangi penggangguran. Pertumbuhan ekonomi desa masih 

didon=minasi oleh sektor perdagangan dan industri kecil serta hasil pertanian. Peternak sapi dan 

peternak ayam hanya sebagian kecil masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini. Potensi umum 

sedang, [potensi sumber daya alam sedang, potensi sumber daya manusia sedang potensi sarana 

dan prasarana sedang.  

3.1.3 Visi dan Misi Desa Sambiroto 

Visi “ terselenggaranya pemerintahan Desa Sambiroto yang bersih dan transparan demi 

terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berbasis pertanian dan 

usaha mikro kecil dan menengah “ 

MAKNA : 

1. Terwujudnya : Peran pemerintah dalam mewujudkan desa sambiroto yang adil, makmur, dan 

sejahtera 
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2. Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat : Semua anggota masyarakat mampu memenihi 

kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan 

masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram secara lahir dan batin 

3. Berbasis Pertanian : Bahwa sektor pangan adalah hal utama dalam perekonomian, sehingga 

tidak akan terjadi rawan pangan didesa sambiroto. 

4. Usaha mikro kecil menengah : Usaha mengolaha bahan baku menjadi barang jadi yang 

memiliki nilai ekonomi untuk dipasarkan dalam skala mikro, kecil dan menengah. 

5. Nilai yang melandasi Desa Sambiroto menyandang gelar sebagai desa kategori desa sedang. 

Sebuah sebutan yang bisa dibuat lebih baik dengan daya dukung sumber daya yang ada cukup 

memadai, hanya saja penanganannya kurang maksimal, sebagian besar warga petani dan 

buruh tani juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam skala kecil, biasanya hanya 

digunakan untuk investasi jangka pendek. 

6. Misi “ memperbaiki sarana dan prasaran, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk 

kemajuan sektor industri kecil menengah untuk kesejahteraan masyarakat, bekerja sama 

dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan pertanian, pemerintah yang baik dan 

bersih melalui pelaksanaan otonomi “. 

 
Gambar 3.1 Peta Desa Sambiroto 
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3.2 PONKESDES ( Pondok Kesehatan Desa )  

 
Gambar 3.2 Pondok Kesehatan Desa 

 

 

 

 
Gambar 3.3 Kegiatan Warga di Pondok Kesehatan Desa 

 

Ponkesdes berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, 

pusat pemberdayaan masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Dalam 

menjalankan fungsinya, ponkesdes bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan 

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan wajib 
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dan upaya kesehatan pengembangan. Keberhasilan pelayanan kesehatan melalui ponkesdes 

memberikan kontribusi yang cukup besar didalam mewujudkan Indonesia sehat. Keberhasilan 

tersebut salah satunya sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, baik kualitas 

maupun kuantitasnya. Sarana prasarana yang memadai untuk mendekatkan pelayanan 

masyarakat. Ponkesdes Pinang Merah Sambiroto bekerjasama dengan puskesmas sooko dengan 

tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat program kesehatan yang 

diselenggarakan oleh puskesmas merupakan program pokok. 

Struktur penduduk menurut jenis kelamin setengah dari seluruh penduduk diwilayah 

kerja ponkesdes pinang merah adalah berjenis kelamin laki-laki adalah 1709 jiwa sedangkan 

penduduk berjenis kelamin perempuan  adalah 1711 jiwa., Sarana kesehatan sebagai unit 

pelayanan kesehatan tingkat desa didukung 4 posyandu, satiap pelaksanaan program yang 

dilakukan ponkesdes pinang merah dibiayai oleh Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 

3.2.1 Visi dan Misi Ponkesdes 

Visi “ Terwujudnya masyarakat kecamatan sooko lebih mandiri untuk hidup sehat “ 

Misi “ Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat,memelihara dan 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang bemutu, merata , terjangkau, mendayagunakan sumber 

daya kesehatan “ 

Strategi menjalin kerjasama lintas sektor dan lintas program, memberikan pelayanan 

kesehatan dasar yang bermutu dan berorientasi pada aspek promotoif, preventif tanpa 

mengesampingkan aspek kuratif dan rehabilitative, meningkatkan profesionalisme kader 

kesehatan, meningkatkan peran serta masyarakat (PKK, TOGA, TOMA) dalam hal pelayanan 

kesehatan dasar. 



 

36 
 

3.2.2 Program Promosi Kesehatan 

Tujuan umum untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran diri, 

oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri dalam 

mencegah masalah-masalah dan gangguan kesehatan yang terlanjur datang, tujuan khusus dari 

ini meningkatkan pemberdayaan individu, keluarga, dan kelompok, membina suasana dan 

lingkungan yang kondusif bagi terciptanya perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan 

pengetahuan masyarakat bahwa penyakit bisa dicegah tanpa harus diobati. 

Sasaran dari program promosi kesehatan adalah seluruh elemen masyarakat sambiroto, 

berbagai kegiatan promosi kesehatan dilaksanakan di ponkesdes melakukan penyuluhan 

perorangan, pemasangan media promosi, dilingkungan melakukan pendekatan kepada aparatur 

desa sambiroto agar dapat dukungan dalam pengembangan kegiatan kesehatan. Membina 

hubugan kerja sama denganpara tokoh masyarakat desa, mengembangkan kemitraan dengan 

organisasi kemasyarakatan yang ada di desa (PKK, pengajian, Arisan, Karang taruna), 

melakukan penyuluhan perorangan pada saat kunjungan kerumah, melakukan penyuluhan 

kelompok melalui kelompok-kelompok potensial yang ada (PKK, pengajian, Arisan, Karang 

taruna). Melakukan pengembangan dan pembinaan (UKBM) yang berkembang di desa ( 

Posyandu, Ponkesten), mengembangkan desa siaga, memberdayakan masyarakat untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat. Penyehatan Lingkungan Tujuan Umum terwujudnya 

lingkungan yang terkendali, seimbang karena memiliki akses lingkungan yang sehat (sarana air 

bersih, sarana sanitasi dasar, keamanan makanan, minuman, sanitasi lingkungan, memiliki tujuan 

khusus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaansrana air bersih dan sanitasi 

dasar (jamban, SPAL, tempat sampah), penyehatan rumah beserta lingkungannya, akses 

makanan dan minuman yang memenuhi syarat higeinis, sasaran progaram adalah seluruh 
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masyarakat desa sambiroto. Kegiatan menggalakkan penyuluhan tentang hidup bersih dan sehat, 

memberi contoh lingkungan sehat bagi masyarakat, menunjang kesehatan masyarakat dalam 

bisang sanitasi lingkungan, pemberian penghargaan bagi lingkungan sehat. 

 

Program kesehatan ibu dan anak tujuan umum meningkatkan mutu dan pemerataan 

pelayanan kesehatan ibu paska nifas dan anak serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat memiliki tujuan khusus meningkatkan cakupan pelayanan 

kesehatan ibu paska nifas, meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi pos neonatal, 

medningkatkan  pelayanan anak balita dan anak pra sekolah, meningkatkan kemampuan keluarga 

untuk hidup sehat sesuai anjuran. Mengarahkan masyarakat dalam mendukung 

keberlangsungandesa siaga, sasaran program anak balita, anak pra sekolah, bagi ibu post 

neonatal, ibu anak balita dan apras, dibantu oleh kader PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, kepala dan perangkat desa, organisasi masyarakat, guru-guru PAUD. Kegiatannya 

melakukan pelayanan preventif dan promotif bagi post neonatal sampai anak balita diposyandu, 

melakukan kunjugan berkala untuk pelayanan SDIDTK di PAUD, memberikan penyululan 

kesehatan di PAUD. 

3.2.3 Pelaksanaan Program KIA-KB Di Ponkesdes Pinang Merah Desa Sambiroto 

Program KIA-KB merupakan salah satu upaya kesehatan wajib yang dilaksanankan di 

Ponkesdes Pinang Merah Desa Sambiroto. Program ini bertujuan memberikan pelayanan 

kesehatan yang bermutu kepada ibu dan anak sehingga mempercepat penurunan Angka 

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Dalam pelaksanaannya program ini 

meliputi kesehatan ibu, kesehatan anak dan keluarga berencana, dimana masing-masing kegiatan 

tersebut dilaksanakan oleh seorang bidan, seorang perawat dan 1 asisten. 
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Program KIA-KB adalah termasuk upaya kesehatan prioritas yang mendapat alokasi 

dana BOK, hasil pelaksanaan program KIA-KB salah satunya dapat dilihat dari PWS KIA, 

deteksi Ibu hamail, pelayanan nifas, kunjungan neonatus, cakupan KB aktif. Untuk program 

BKB Desa Sambiroto mempunyai 1 tempat yang bertempat dibalaidesa sambiroto dengan 4 

kader BKB dalam kegiatan BKB terbagi dalam kelompok berdasarkan umur balita, Masing-

masing posyandu memiliki permasalahan yang berbeda dan bervariasi seperti permasalahan 

kurang adanya kunjungan ibu hamil di posyandu  Sambiroto karena tidak adanya tempat khusus 

untuk pemeriksaan ibu karena tempat posyandu masih jadi satu dengan rumah/ pergi ke bidan 

yang bersangkutan, perlunya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Dalam 

pengupayaannya  dilaksanakan dan didiskusikan dalam pertemuan kader posyandu pinang merah 

sambiroto setiap bulan, dan selanjutnya ditetapkan rencana tindak lanjut. 

Pemecahan yang dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas 

program melalui mini lokakarya yang dilaksanakan setiap bulan di Puskesmas Sooko, 

meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor melalui musyawarah desa dipandu oleh 

pemegang promkes Puskesmas Sooko didalam pertemuaan tersebut disampaikan data dan 

permasalahan yang ada diwilayah kerja termasuk maslah KIA-KB. Sehingga dapat ditindak 

lanjuti oleh aparat desa dengan memasukkan kebutuhan anggaran untuk menunjang peningkatan 

pelayanan pada masyarakat melalui anggaran dana desa. Meningkatkan pengetahuan masyarakat 

tentang KIA-KB dilakukan melalui kegiatan penyuluhan kelompok maupun perorangan yang 

terintegrasi dengan program lain sebagai sasaran penyuluhan diantaranya ibu-ibu PKK, ibu 

balita, ibu hamil, kader posyandu. Materi yang diberikan diantaranya ANC terpadu, asi eksklusif, 

eteksi tumbuh kembang balita, pengetahuan HIV/AIDS, IVA  dan alat kontrasepsi. 
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Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu mengenali masalah kesehatan 

serta menyadari kondisi kesehatannya dan mampu secara mandiri melakukan upaya pemecahan 

masalah kesehatan. 

 


