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BAB IV 

KARAKTERISTIK DESA SUMURUP 

4.1 Gambaran Geografi Desa Sumurup 

Desa Sumurup merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan 

Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Desa Sumurup merupakan desa dengan 

kawasan pegunungan dengan berada pada ketinggian 400 di atas permukaan air 

laut. Luas wilayah Desa Sumurup sendiri adalah 10.572.000   , dengan luas 

wilayah tersebut pembagian dari pemanfaatannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Pembagian Wilayah 

Pemanfaatan Luas 

Pertanian 135,06 ha 

Pemukiman 623 ha 

Fasilitas umum 0.225 ha 

Hutan Negara 66.50 ha 

Tegal 198.80 ha 

Tanah Lapang 1.00 ha 

Makam Umum 3.00 ha 

Sumber : RPJMDesa 2013-2019 

Dari penjelasan diatas Desa Sumurup merupakan desa yang sangat 

bergantung dengan alam hal ini ditunjukkan dengan luasnya pertanian 135,06 ha 

dan tegal 198.80 ha sebagai sumber mata pencaharian. Luas tanah tegal dan 

pertanian tersebut sebagian besar luas tanah adalah milik perhutani yang dikelola 

oleh masyarakat di Desa Sumurup. Pemerintah Desa sendiri memiliki tanah 

bengkok yang tidak luas. Tanah bengkok desa digunakan sebagai fasilitas umum 

seperti pasar desa, lapangan desa, makam, dan balai desa. Selain itu terdapat hutan 

negara yang berada di wilayah Desa Sumurup seluas 66.50 ha, sehingga dalam 
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pembangunan desa pemerintah desa harus memperhatikan pula kewilayahannya 

sehingga dalam pembangunan desa tidak menimbulkan konflik dengan pihak 

Perhutani. 

Gb 1. Kondisi Geografis Pegunungan Desa Sumurup 

 
Sumber Gambar : Dokumentasi Desa 

Penduduk di Desa Sumurup berdasarkan Profil Desa tahun 2017 sebanyak 

6006 jiwa dan terdiri dari 3297 laki-laki dan 2695 perempuan. Penduduk di Desa 

Sumurup merupakan penduduk terbanyak dari desa-desa di Kecamatan 

Bendungan, tidak hanya itu Desa Sumurup juga merupakan Desa yang paling luas 

wilayahnya dari desa lain di Kecamatan Bendungan. 

Tabel 4.  Kependudukan Kecamatan Bendungan 

No. Desa Rumah 

Tangga 

Penduduk Sex Ratio 

L P 

1 Masaran 556 1307 1299 105 

2 Sengon 746 1031 1100 98 

3 Sumurup 2104 3467 2933 123 

4 Srabah 734 1195 1313 95 

5 Depok 1658 2400 2598 96 

6 Surenlor 1127 1713 1595 112 

7 Dompyong 1433 2006 2061 102 

8 Botoputih 1623 2058 2085 102 

 Jumlah 9982 15177 14984 106 

Sumber : Data BPS Tahun 2015 
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Dengan banyaknya penduduk di Desa Sumurup persebaran penduduk tidak 

merata di Desa Sumurup. Persebaran penduduk di Desa Sumurup sendiri dibagi 

menjadi menjadi 4 wilayah Dusun, yaitu : 

1. Dusun Winong merupakan Dusun yang berrbatasan dengan Desa Srabah 

dan Desa Surenlor. Dusun Winong merupakan Dusun yang memiliki 

penduduk paling sedikit dibandingkan dengan Dusun lain. Di Dusun 

Winong dibagi menjadi 2 RW dan 5 RT. Di Dusun Winong terdapat satu 

RT yang rawan bencana longsor dan tanah bergerak. Hal ini disebabkan di 

Dusun Winong merupakan wilayah yang sebagian besar digunakan 

sebagai lahan pertanian. Luasnya lahan pertanian di Dusun Winong 

didukung dengan berlimpahnya sumber air untuk lahan pertanian. 

Suburnya lahan pertanian di Dusun Winong membuat setiap tahun petani 

dapat panen hingga 3 kali panen. Sumber air yang melimpah tersebut pada 

tahun 2013 Dusun Winong diberi bantuan oleh dinas perikanan untuk 

membentuk minipolitan yaitu budidaya ikan lele di masyarakat di Dusun 

Winong.  

2. Dusun Pule dibagi menjadi 3 RW dan 11 RT. Persebaran penduduk di 

Dusun Pule tidak merata. Yaitu terdapat 2 RT yang wilayahnya cukup jauh 

dari jalan Desa. Selain itu akses jalan antara RT masih banyak jalan 

makadam yang harus dibangun. Selain jalan Dusun Pule memiliki potensi 

pertanian yang luas dan tanah tegal. 

3. Dusun Pojok, merupakan Dusun yang terletak di tengah desa. Wilayah 

Dusun Pojok dibagi menjadi 3 RW dan 10 RT. Di Dusun Pojok terdapat 
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fasilitas umum yaitu pasar desa. Selain itu Dusun Pojok juga merupakan 

kawasan pemerintahan yaitu terdapat balai desa yang letaknya 

bersebelahan dengan pasar desa. Selain fasilitas umum Dusun Pojok 

memiliki potensi pertanian yang luas dan tanah tegal. Seperti dusun-dusun 

yang lainnya kondi jalan di Dusun Pojok sangatlah kurang.  

4. Dusun Kacangan memiliki jumlah penduduk terbanyak dan wilayah 

terluas dari Dusun lainya di Desa Sumurup. Pembagian wilayah Dusun 

terdiri dari 4 RW dan 13 RT. Dusun Kacangan merupakan Dusun yang 

memliki fasilitas umum yang cukup banyak dari Dusun lainnya. Yaitu 

terdapat puskesmas Kecamatan Bendungan, fasilitas pendidikan ada mulai 

SD, SMP, dan SMA. Dusun kacangan memiliki potensi perkebunan yang 

mana banyak warga yang memanfaatkan tanah perhutani sebagai tanah 

tegal. 

Jarak antar Dusun di Desa Sumurup cukup relatif jauh dikarenakan kondisi 

Desa Sumurup berada di wilayah pegunungan. Selain itu kondisi jalan di Desa 

Sumurup juga masih terbilang belum memadai. Hal tersebut yang membuat 

pembangunan di Desa Sumurup saat ini masih fokus dalam membangun Sarana 

dan Prasarana Jalan. Karena saat ini jalan bagi masyarat Desa Sumurup 

merupakan hal utama dalam kemudahan transportasi menuju ke sekolah, pasar, 

puskesmas/rumah sakit, dll. 

4.2 Potensi dan Permasalahan Desa Sumurup 

4.2.1 Potensi dari Pertanian dan Perikanan 

Perekonomian Desa Sumurup didominasi oleh sektor pertanian 

penggunanaan wilayah pertanian seluas 1.350.600    dari keseluruhan wilayah 
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Desa Sumurup. Hal tersebut juga didukung dengan adanya perairan/irigasi yang 

memadai. Dalam profil desa dijelaskan jumlah penduduk yang 

bermatapencaharian sebagai petani pada tahun 2016 sebanyak 1951 jiwa dari total 

penduduk Sumurup sebanyak 6.006 jiwa. Produksi dari hasil pertanian sektor 

tanaman pangan tahun 2012/2016 adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Produksi Tanaman Pangan 

No. Produksi 

Tanaman 

Pangan 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Padi  4.642 4.639 4.640 4.570 4.642 

2. Jagung 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 

3. Ketela Pohon 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 

4. Ubi 150 150 150 150 150 

Sumber : RPJMDesa 2013-2019 

Tabel 6. Produksi Tanaman Perkebunan 

No. Produksi 

Tanaman 

Perkebunan 

Tahun  

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Kopi 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

2. Kakao 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

3. Cengkeh 150 150 150 150 150 

Sumber : RPJMDesa 2013-2019 

Melihat dari dua tabel diatas tentang pertanian di Desa Sumurup yang 

merupakan sektor utama dalam perekonomian masyarakat di Desa Sumurup. 

Dengan tanah yang subur produksi pertanian kususnya tanaman padi dapat panen 

hingga 3 kali dalam satu tahun. Kendala dalam pertanian di Desa Sumurup adalah 

kurangnya sarana prasarana jalan yang memadai untuk petani dalam membawa 

hasil panen dan menjual kepasar. Hal tersebut membuat petani sulit dalam 
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menjual hasil panennya. Dengan adanya potensi pertanian di Desa Sumurup yang 

merupakan penopang ekonomi masyarakat terbesar sangat perlu dikembangkan 

sehingga dalam pembangunan desa saat ini Desa Sumurup fokus dalam 

pembangunan jalan. Tidak hanya jalan saja pemerintah desa sebagai pelaksana 

pembangunan mengupayakan pemberdayaan-perberdayaan bagi masyarakat yang 

berprofesi sebagai petani.  

Gb 2. Persawahan Di Desa Sumurup 

 
Sumber Gambar : Dokumentasi Peneliti tahun 2017 

Untuk saat ini pengembangan kususnya untuk masyarakat yang berprofesi 

sebagai petani masih belum dianggarkan dalam pembangunan desa akan tetapi 

pemerintah desa mau membantu dalam menghubungkan petani-petani yang 

tergabung dalam kelompok tani mendapatkan bantuan pupuk dan sosialisasi 

mengenai pengetahuan tentang pertanian kepada dinas-dinas terkait seperti dinas 

pertanian ataupun instansi-instansi yang lainnya. Selain pertanian produksi dari 

hasil peternakan juga merupakan sumber dari mata pencaharian penduduk di Desa 

Sumurup. Hampir setiap rumah di Desa Sumurup memiliki hewan ternak, mulai 

dari sapi, kambing, ayam dan itik. Data produksi pertenakan dapat dilihat dalam 

tabel dibawah : 
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Tabel 7. Produksi Peternakan 

No. Produksi 

Peteranakan 

Tahun  

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Sapi 367 698 695 461 610 

2. Kambing 2804 2696 2701 2780 2750 

3. Ayam 5320 4574 6600 4600 5368 

4. Itik 765 480 578 691 305 

Sumber : RPJMDesa 2013-2019 

Tebel 8. Produksi Perikanan 

No. Produksi 

Perikanan 

Tahun  

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Lele 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

2. Nila 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

3. Gurami 2,3 - 2,4 1,6 2,3 

4. Bawal 2,3 - 2,4 1,6 2,3 

Sumber : RPJMDesa 2013-2019 

Dari 2 tabel diatas mengenai potensi dari hasil pertanian dan peternak di 

Desa Sumurup yang sangat melimpah merupakan potensi yang besar yang 

dimiliki Desa Sumurup, akan tetap terkendalanya masyarakat untuk memasarkan 

hasil panennya dikarena kurangnya sarana dan prasarana jalan membuat hasil 

panen dan peternak warga masih belum maksimal dalam pendistrbusian ke pasar. 

Untuk itu Pembangunan saat ini di Desa Sumurup masih difokuskan terhadap 

pembangunan sarana dan prasarana jalan. Dengan perbaikan sarana dan prasarana 

tersebut akan mempermudah untuk para petani dalam mendistribusikan hasil 

panennya ke pasar.  
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4.2.2   Potensi dalam Bidang Kesenian  

Desa Sumurup dalam bidang kesenian memiliki beragam kesenian yang 

masih terus dilestarikan hingga saat ini. Kesenian-kesenian tersebut antara lain 

kesenian jaranan, kesenian pedalangan dan kerawitan, kesenian hadroh dan 

kesenian tayub. Dari kesenian-kesenian tersebut memiliki kelompok kesenian 

masing-masing yaitu :  

Tebel 9. Potensi Kesenian dan Budaya 

No. Jenis Perkumpulan 

Kesenian/Budaya 

Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Jaranan Campur Sari 3 3 3 3 3 

2 Wayang Kulit 5 5 5 5 5 

3 Hadroh 2 2 2 2 2 

4 Kerawintan 3 3 3 3 3 

Sumber : RPJMDesa 2013-2019 

Kesenian-kesenian tersebut masih cukup aktif di Desa Sumurup hal ini 

merupakan potensi budaya yang dapat dikembangkan di Desa Sumurup. 

Meskipun pemerintah Desa masih belum memasukkan anggaran dalam 

pemberdayaan kelompok-kelompok kesenian tersebut masih aktif melaksanakan 

kegiatan kesenian hal ini dibuktikan dengan masih seringnya mereka 

melaksanakan latihan rutin hingga setiap ada hajatan di desa kelompok kesenian 

sering diundang untuk menghibur dalam setiap kegiatan seperti hajatan 

pernikahan.  

Desa sendiri dalam mengapresiasi kelompok-kelompok kesenian diatas 

setiap tahunnya dalam melaksanakan perayaan 17 Agustus diadakan festival-

festival kesenian yang menampilkan kesenian-kesenian yang ada di Desa. 
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Kedepannya harapannya pembangunan di Desa Sumurup juga dapat mendukung 

pemberdayaan kelompok-kelompok kesenian tersebut. 

4.2.3 Permasalahan Desa Sumurup 

1. Sarana Prasarana Jalan  

Dari penjelasan sebelumnya wilayah Desa Sumurup yang berada di wilayah 

pegunungan membuat sarana prasarana jalan Desa masih sangatlah kurang. 

Memang untuk kondisi jalan utama sudah cukup bagus. Tetapi kondisi jalan antar 

Dusun dan wilayah RT masih sangat kurang. Dalam permasalahan prasarana jalan 

ini dikarenakan faktor geografis dan persebaran penduduk yang tidak merata pada 

suatu wilayah. Hal tersebut membuat pertimbangan dalam melaksanakan 

pembangunan sarana prasarana jalan. Untuk Desa Sumurup sendiri kebanyakan 

pembangunan jalan antara Dusun/RT dibangun jalan rabat bukan aspal. Hal ini 

dikarenakan pembangunan jalan yang cukup panjang membutuhkan dana yang 

cukup banyak. 

Gb 3. Kondisi Jalan Antar RT Di Desa Sumurup 

 
Sumber Gambar : Dokumentasi Desa tahun 2016 
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Permasalahan jalan di Desa Sumurup juga disebabkan karena permasalahan 

seperti bencana. Dengan kondisi tanah bergerak menyebabkan kondisi jalan di 

Desa Sumurup sering mengalami kerusakan. Bahkan terdapat wilayah yang baru 

dibangun jalan sudah rusak dalam beberapa bulan karena tanah diwilayah tersebut 

bergerak. 

2. Rendahnya Sumber Daya Manusia 

Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Sumuru antara lain adalah 

rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Desa Sumurup hal ini 

dikarenakan kurangnya sarana pendidikan. Di Desa Sumurup psendiri baru 

tersedia tingkat pendidikan SD dan SMP sedangkan untuk SMA masyarakat harus 

menempuh jarak yang relatif jauh. Berikut tingkat pendidikan masyarakat di Desa 

Sumurup : 

Tabel 10. Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah/KK 

1. Tidak Punya Ijazah 315 

2. SD/Sederajat 437 

3. SMP/Sederajat 613 

4. SMA/Sederajat 439 

5. Perguruan Tinggi 133 

Sumber : RPJMDesa 2013-2019 

Tabel 11. Daftar Sekolah di Desa Sumurup 

No. Tingkat Pendidikan Jumlah/KK 

1. SDN 1 Sumurup Dusun Pojok 

2. SDN 2 Sumurup Dusun Kacangan 

3. SDN 3 Sumurup Dusun Winong 

4. MI  Dusun Pule 

5. MTS Dusun Pule 

6. SMA 1 Bendungan Dusun Kacangan 
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Dari 2 tabel diatas dapat digambarkan jika masih kurangnya kesadaran 

masyarakat di Desa Sumurup mengenai pentingnya pendidikan. Selain itu 

kurangnya fasilitas pendidikan juga membuat warga enggan melanjutkan 

pendidikan seperti hanya ada 1 SMP/MI dan 1 SMA di Desa Sumurup. itupun 

mereka juga masih terkendala dengan jauhnya jarak yang harus ditempuh menuju 

ke sekolah.  

Rendahnya kualitas SDM di Desa Sumurup menyebabkan masyarakat tidak 

dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Hal ini 

menghambat pelaksanaan suatu program. Hal ini digambarkan dengan beberapa 

program salah satunya dari dinas perikanan provinsi yang pada tahun 2012 

memberikan program Minapolitan yang terletak di Dusun Winong. Program 

tersebut memberikan bantuan pembentukan kolam dan pemberian bibit ikan dan 

pakan kepada bebera masyarakat. Selama berjalannya waktu program tersebut 

mulai berkurang masyarakat yang melaksanakan program budidaya ikan lele. 

3. Permasalahan Bencana 

Dengan letak geografis Desa Sumurup di daerah pegunungan pada musim 

penghujan sering terdapat permasalahan yang disebabkan karena bencana alam 

yaitu tanah longsor. Tidak hanya tanah longsor beberapa wilayah di Desa 

Sumurup juga memiliki kondisi tanah yang bergerak. Hal ini menyebabkan setiap 

musin penghujan beberapa wilayah tersebut rawan terjadi tanah longsor. 

Salah satu wilayah yang rawan terhadap longsor adalah di Dusun Winong, 

terdapat satu RT yang wilayah pemukiman warganya berada dibawah lereng 

bukit. Menurut Kepala Dusun Winong Bapak Markidi terdapat beberapa rumah 
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warga di Dusunnya yang rawan terkena bencana tanah longsor,  sehingga setiap 

musim hujan warga selalu waspada terhadap bencana tanah longsor. Sealin itu 

Dusun Winong sendiri merupakan Dusu yang memiliki lahan pertanian terasiring 

yang cukup luas dengan pemukiman warga yang tidak jauh dari lahan sawah. hal 

tersbut juga membuat setiap musim hujan warga akan waspada terhadap tanah 

bergerak. 

Gb 4. Rumah Salah Satu Warga Terkena Dampak Longsor 

 
Sumber Gambar : Dokumentasi Desa tahun 2017 

 

4.3 Gambaran Umum Pemerintah Desa Sumurup 

4.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa 

Secara garis besar arah kebijakan pembangunan desa di Desa Sumurup yang 

didasarkan dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJMDesa) Tahun 2013-2019 Desa Sumurup. Visi yang telah dicanangkan oleh 

pemerintah Desa Sumur periode 2013-2019 dalam Pembangunan Desa Sumurup 

adalah sebagai berikut : 

“Terwujudnya pelayamam yang prima dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan pada akhlah yang mulia” 
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Yang dimaksud dengan pelayanan yang prima dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan pada akhlak yang mulia adalah 

pelayanan masyarakat yang berdasarkan yang berdasarkan dengan ketepatan 

waktu dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dengan didasari 

ketulusan dan keikhlasan hati yang mulia maka program bisa berjalan dengan baik 

sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. 

Dalam visi tersebut diharapkan akan memberikan inovasi pembangunan 

desa dalam berbagai bidang utamanya dalam bidang pertanian, perkebunan, 

pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan. 

Misi merupakan rumusan tentang upaya apa saja yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi. Dalam misinya Desa Sumurup yang juga merupakan 

turunan dari Visi yang sebelunya telah dijelaskan diatas. Sehingga untuk 

mewujudkan Visi tadi maka misi dari pembangunan Desa Sumurup tahun 2013-

2019  adalah sebagai berikut : 

 Mewujudkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas dan 

berakhlak mulia, dicapai dengan cara meningkatkan ibadah, Ukhwah 

saling menghormati dan hidup rukun sesama masyarakat serta 

menumbuh suburkan majelis ilmu di lingkungan Desa Sumurup. 

 Mengebangkan perekonomian berbasis pertanian, peternakan, 

minapolitan, perkebunan, dan pertambangan melalui pengembangan 

modal dan peningkatan SDM. 
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 Sosial dan budaya meningkatkan rasa sosial yang tinggi, dengan langkah 

mengusahakan bantuan untuk yatim/piatu dan masyarakat yang kurang 

mampuserta melestarikan kebudayaan yang ada di Desa Sumurup. 

 Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan membudayakan pola hidup 

sehat, membangun MCK umum  serta memasyaraktakan olahraga dan 

mengolahragakan masyarakat. 

 Mengembangkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

mempunyai nilai tambah, dicapai dengan cara peningkatan 

pembangunan sarana dan prasarana untuk mendorong pengembangan 

ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan serta kesehatan dengan 

memperhatikan kearifan lokaltanpa mengesampikan RPJMDes. 

 Meningkatkan pelayanan prima, dengan cara meningkatkan pelayanan 

aparatur pemerintah desa terhadap masyarakat untuk memberika 

pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan dapat dipertanggung 

jawabkan 

Sehingga dari Visi dan Misi yang telah di jelaskan diatas arah kebijakan 

pembangunan di Desa Sumurup adalah sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa 

3. Pembinaan Mayarakat 

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Dari penjelasan diatas dari hasil wawancara dengan Kepala Desa di Desa 

Sumurup fokus utama pelaksanaan pembangunan di desa adalah pembangunan 
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SAPRAS (Sarana dan Prasarana) yaitu rabat jalan di beberapa wilayah di Desa 

Sumurup. Hal ini dikarenakan wilayah Desa Sumurup merupakan wilayah 

pegunungan yang mana jarak antar RT cukup jauh dan perlu di lakukan pebaikan 

jalan untuk kelancaran perekonomian masyarakat yang sebagian besar bekerja di 

bidang pertanian. Selain itu pembangunan jalan tersbut juga akan dapat 

mempermudah masyarakat dalam hal menempuh pendidikan dan mempermudah 

pelayanan kesehatan. Selain Jalan saat ini Desa Sumurup juga tengah 

melaksanakan pembangunan Tembok Pengamanan Jalan (TPJ) untuk mencegah 

terjadinya longsor ketika musim penghujan yang sering melanda Desa Sumurup. 

Selain pembangunan SARPRAS pembangunan untuk tahun 2017 ini pemerintah 

desa Sumurup juga menganggarkan untuk memberikan honor kepada guru-guru 

paud dan kader-kader posyandu, yang selama ini tidak mendapatkan honor. 

4.3.2 Program Pembangunan di Sumurup tahun 2017 

Dalam pembangunan desa di Desa Sumurup penggunaan dana pendapatan 

Desa dibelanjakan dalam beberapa bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintah,  Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Bidang Pemberdayaan 

Masyarakat dan biaya tidak terduga. Rincian penggunaan belanja tersebut adalah 

sebagai berikut :  

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah  : 566.054.700 

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintah ini digunakan untuk 

membayar honor dan tunjangan pemerintah di Desa Sumurup. 

Pemerintah desa disini meliputi : Kepala Desa, Kepala Dusun, dan staf 

pemerintah desa yang lainnya. 
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2. Bidang Pembangunan   : Rp 1.039.013.800 

Dalam bidang pembangunan ini digunakan dalam melaksanakan 

pembangunan di 13 titik pembangunan antara pembangunan disini 

digunakan untuk membangun TPJ/Gorong, Rabat Jalan, dan Paving 

Stone. Untuk 13 titik tersebut antara lain sebagai berikut : 

Tabel 12. Rencana Pembangunan 2017 

No. Pembangunan Desa RT 

1. TPJ/Gorong 26,08 

2. Rabat Jalan 37,39 

3. Rabat Jalan 06,08 

4. Rabat Jalan 23,24 

5. Rabat Jalan 17 

6. Rabat Jalan 27,29 

7. Rabat Jalan 09,10 

8. Rabat Jalan 19 

9. Rabat Jalan 36 

10. Rabat Jalan 11,16 

11. TPJ 18 

12. TPJ 01 

13. Paving Stone 12 

Sumber : RKP Desa 

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp 59.250.000 

Dalam bidang pembangunan kemasyarakatan disini digunakan dalam 

pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan 

prasarana olah raga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan 

sosial budaya masyarakat. 

4. Biaya tak Terduga    : Rp 8.072.300 
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Biaya tak terduga digunakan dalam keadaan seperti bencana. Seperti 

yang di jelaskan sebelumnya Desa Sumurup merupakan desa yang 

memiliki titik rawan bencana lonsor yang cukup banyak.  

4.4 Gambaran Masyarakat Desa Sumurup 

4.4.1 Gambaran Sosial Masyarakat 

Dengan letak geografis masyarakat desa pegunungan gambaran sosial 

masyarakat di Desa Sumurup adalah masyarakat yang relativ homogen ya artinya 

dalam mata pencaharian yaitu sebagian besar masyarakat Desa Sumurup bekerja 

sebagai petani. Didalam keseharian masyarakat masih sangatlah terasa guyub dan 

sangat gotong royong. Hal ini digambarkan dengan setiap kegiatan yang ada 

dimasyarakat selalu dilaksanakan dengan musyawarah dan gotong royong.  

Kebanyakan masyarakat di Desa Sumurup masih satu keluarga. Sehingga 

kedekatan satu dengan yang lain masih sangat terasa. Selain itu masyarakat desa 

Sumurup juga dalam kegiatan sehari-hari masih bergotong royong. Seperti mereka 

masih membantu tetangga ketika ada hajatan hal ini biasa disebut dengan rewang. 

Tidak hanya itu masyarakat Desa Sumurup yang sebagian besar bekerja sebagai 

petani juga masih membantu sama lain saat musim tanam atau musim panen yang 

biasa disebut sambatan. Dalam membangun rumah juga biasa disebut sambatan 

yaitu tetangga dan saudara dekat mereka bersama-sama membantu membangun 

rumah. 
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Gb 5. Gotong Royong Masyarakat saat Kerja Bakti 

 
Sumber Gambar : Dokumentasi Desa tahun 2016 

Kegiatan-kegiatan tersebut membuat ikatan antara masyarakat sangatlah 

kuat. Kuatnya ikatan masyarakat tersebut hukum normatif sangat terasa disana. 

Jika ada permasalahan yang terjadi akan diselesaikan bersama dengan 

musyawarah. Dalam pembangunan di Desa Sumurup masyarakat juga ikut dalam 

bergotongroyong. Seperti dalam kegiatan kerja bakti, pelaksanaan pembangunan 

desa seperti rabat jalan, membangun mushola, dll. 

4.4.2 Gambaran Budaya Masyarakat 

Dalam gambaran budaya Desa Sumurup masih menggunakan budaya dan 

tradisi jawa yang telah ada dari turun temurun. Hal ini berkaitan dengan letak 

Desa Sumurup yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang 

membuat suasana budaya Jawa masih sangat terasa didalam keseharian 

masyarakat di Desa Sumurup. Dalam segi agama dimana mayoritas penduduk 

beragama islam yang masih sangat di pengaruhi oleh suasan budaya jawa. Hal 

tersebut dapat dilihat dari masih digunakannya kalender Jawa/Islam dalam 

pelaksanaan kegiatan seperti membangun rumah ataupun hajatan. Masih adanya 
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budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya. Budaya-budaya tersebut 

masih dilakukan masyarakat hingga saat ini. 

Melihat masih dijalankan budaya-budaya diatas masyarakat di Desa 

Sumurup masih sangat kental akan kerukunan dan sifat gotong royongnya. Hal ini 

di gambarkan dengan adanya kegiatan sambatan. Kegiatan sambatan ini biasanya 

dilakukan ketika seorang warga mendirikan rumah tetangga-tetangganya akan ikut 

membantu tanpa perlu dibayar. Selain sambatan dalam membangun rumah di 

Sumurup juga mengenal sambatan ketika yaitu jika seorang petani akan 

melakukan penanaman padi dilahannya, maka para tetangga akan berbondong-

bondong datang dan untuk membantu tanpa dibayar. Begitu pula seterusnya jika 

ada tetangga yang akan melakukan penanaman padi mereka juga akan membantu.  

Dalam kesenian masih banyak masyarakat yang melestarikan kesenian jawa 

seperti pedalangan dan jaranan.  Selain itu dalam setiap perayaan seperti 

pernikahan, sunatan, dan perayaan desa kesenian-kesenian tersebut selalu menjadi 

hiburan utama yang selalu disuguhkan guna untuk terus melestarikan kesenian 

yang telah ada sejak turun temurun. Semua budaya tersebut masih sangat terasa 

dalam keseharian masyarakat di Desa Sumurup mulai dari sosial, politik, agama, 

dan kesenian di Desa Sumurup.  

4.4.3 Gambaran Ekonomi Masyarakat 

Gambaran ekonomi masyarakat di Desa Sumurup dapat dilihat jika 

masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai petani yang paling banyak. 

Hal ini dikarenakan letak geografis Desa Sumurup berada didaerah pegunungan 

yang memiliki tanah yang subur serta sumber air yang melimpah. Selain petani 
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masyarakat yang bekerja dalam bidang perdagangan juga cukup banyak dalam 

perdagangan komoditas yang dijual masyarakat adalah dari hasil pertanian, 

perikanan, dan perhutanan. hal tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 13. Gambaran ekonomi masyarakat di Desa Sumurup 

No. Lapangan Usaha Penduduk Jumlah (orang) 

1. Pertanian 1043 

2. Perikanan budidaya 471 

3. Peternakan 3 

4. Kehutanan & pertanian lain 671 

5. Perdagangan 835 

6. Transportasi & Pergudangan 57 

7. Jasa Pendidikan/Jasa Kesehatan/Jasa 

Kemasyarakatan, Pemerintah 

56 

Sumber : RPJMDesa 2013-2019 

Dengan penjelasan diatas tingkat perikonomian masyarakat masih cukup 

banyak masyarakat di Desa Sumurup yang tingkat perekonomiannya miskin. 

Dengan jumlah penduduk sebanyak 1937 KK berdasarkan profil desa tahun 2016. 

Data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2015 menunjukkan jumlah KK miskin di 

Desa sebanyak 655 KK.  

4.5 Karakteristik Informan 

Dalam penelitian ini peneliti membagi informan menjadi 3, yaitu informan 

kunci, informan utama, dan informan pendukung. Untuk karakteristik informan 

dalam dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pak Seno adalah Kepala Desa Sumuru periode 2013-2018, sebelum 

menjabat sebagai kepala desa Pak Seno telah menjabat sebagai Ketua RT 

27 di Dusun Kacangan selama 10 tahun. Dalam kepemimpinannya 
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menurut perangkat Desa yang lain Pak Seno merupakan Kepala Desa yang 

sabar. Bahkan dalam wawancara dengan beberapa perangkat karena terlalu 

sabarnya Pak Seno membuat dirinya kurang tegas dan kadang mudah 

mempercayai orang. Beliau dikenal dengan sifatnya agamisnya, hal 

tersebut dapat dilihat dalam visinya. Dengan pengalaman selama 10 tahun 

menjadi ketua RT Pak Seno sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan desa. 

Dalam masyarakat desa sendiri yang memiliki karakteristik gotong royong 

membuat kepala desa di Desa Sumurup harus siap setiap waktu untuk 

bertemu atau ditemui warga. Dalam penelian ini Pak Seno sebagai 

informan kunci, data dari hasil wawancara digunakan untuk mendukung 

dari data penelitian untuk menjawab bagaimana arah pembangunan Desa 

Sumurup selama menjabat. Karena sebagai kepala desa semua pelaksanaan 

pembangunan di Desa Sumurup berdasarkan Visi dan Misi 

2. Pak Jarwoto saat ini menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak Pak Seno 

menjabat. Selain menjabat sekretaris desa Pak Jarwo juga menjabat 

sebagai ketua tim 11. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Desa Pak 

Jarwoto sudah menjadi bagian dari perangkat desa sejak tahun 2003. Pak 

Jarwoto sebagai sekretaris desa memiliki sifat yang humoris dan santai 

dalam pekerjaannya. Akan tetapi beliau juga sering tegas dalam 

mengingatkan perangkat-perangkat yang lain akan tugas dan tanggung 

jawab masing-masing perangkat. Meskipun memiliki pengalaman lama 

dan telah bergabung menjadi perangkat desa lama, menjadi sekretaris desa 

masih haruh terus belajar. Dalam penelitian ini Pak Jarwoto sebagai 
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informan utama. Alasan peneliti memilih Pak Jarwoto sebagai sebagai 

informan utama adalah dalam jabatannya memiliki peran penting sebagai 

sekretaris desa beliau memiliki data-data laporan dalam kegiatan 

pembangunan desa. Selainitu dalam pembangunan desa yaitu selain kepala 

desa beliau adalah tim 11 yang dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes 

peran beliau adalah sebagai ketua dalam musyawarah. 

3. Pak Arief Wibisono menjabat sebagai Kepala Urusan Perencanaan selaku 

ketua TPK (Tim pengelola kegiatan). Selain itu Pak Arif juga merupakan 

anggota tim 11. Dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Sumurup 

Pak Arif marupakan ketua pelaksana yang memegang pembangunan 2 

dusun yaitu Dusun Winong dan Dusun Pule. Pak Arif telah menjabat 

sebagai perangkat desa di Desa Sumurup sejak 2002. Dalam penelitian ini 

alasan peneliti memilih Pak Arif sebagai informan utama karena beliau 

selalu aktif dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan di Desa dan 

langsung mengetuai pelaksanaan kegiatan dilapangan. Sehingga data dari 

hasil wawancara dengan Pak Arif dapat digunakan peneliti untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup. 

4. Bapak Mujito saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun Pojok dan juga 

mengemban tugas sebagai TPK (Tim pengelola kegiatan) yang memegang 

2 dusun yaitu Dusun Kacangan dan Dusun Pojok. Dan juga beliau 

merupakan anggota tim 11 yang mewakili wilayahnya Dusun Pojok. 

Dalam penelitian alasan peneliti memilih Bapak Mujito sebagai informan 

pendukung adalah beliau sebagai Kepala Dusun Pojok yang dalam 
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hubungan ke masyarakat cukup dekat khususnya sering berkomunikasi 

dengan ketua RT mengenai masyarakat di Dusun Pojok. Selain itu beliau 

juga menjabat sebaga TPK yang dalam pembangunan Desa sebagai tim 

pelaksana pembangunan bersama masyarakat. 

5. Bapak Markidi, saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun Winong dan 

selaku TPK (Tim pengelola kegiatan) yang memegang 2 dusun yaitu 

Dusun Winong dan Dusun Pule. Beliau juga masuk dalam anggota tim 11 

mewakili wilayah Dusun Winong. Dalam penelitian alasan peneliti 

memilih Bapak Markidi sebagai informan pendukung adalah hampir sama 

dengan Bapak Mujito beliau sebagai Kepala Dusun Winong yang dalam 

hubungan ke masyarakat cukup dekat khususnya sering berkomunikasi 

dengan ketua RT mengenai masyarakat di Dusun Pojok. Selain itu beliau 

juga menjabat sebaga TPK yang dalam pembangunan Desa sebagai tim 

pelaksana pembangunan bersama masyarakat. 

6. Ibu Ida Priastuti saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun Pule, Bu Ida 

merupakan salah satunya Kepala Dusun perempuan yang ada di Desa 

Sumurup yang menggantikan Kepala Dusun sebelumnya karena 

meninggal dan dalam aturan kepala dusun bisa digantikan dengan salah 

satu perangkat yang tinggal berada diwilahnya. Dan saat itu perangkat 

yang ada di Dusun Pule adalah ibu Ida. Bu Ida juga aggota tim 11 yang 

mewakili wilayah Dusun Pule.Dalam penelitian ini alasan peneliti memilih 

Bu Ida adalah beliau sebagai kepala Dusun Pule mengenal masyarakat di 

wilayah Dusun Pule.  
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7. Pak Siidi saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun Kacangan, sebelum 

menjadi Kepala Dusun Kacangan Pak Siidi sudah dikenal sebagai 

masyarakat di lingkungannya sebagai tokoh masyarakat hingga saat ini dia 

dipercaya sebagai Kepala Dusun di Dusun Kacangan yang merupakan 

Dusun terluas di Sumurup. Karena sebelum menjadi Kepala Dusun Pak 

Siidi adalah tokoh masyarakat, beliau sangat aktif dalam urusan 

kemasyarakatan seperti jika ada sengketa beliau membantu menengahi,  

jika ada masalah dalam pelaksanaan pembangunan dengan masyarakat 

beliau juga hadir membantu menegahi. Alasan peneliti memiliki Pak Siidi 

sebagai informan pendukung adalah karena beliau mengenal karakteristik 

masyarakat dan kondisi wilayah Dusun Kacangan. 

8. Bapak Joko S.R saat menjabat sebagai ketua BPD dari tahun 2008 melalui 

pilihan dengan perwakilan RT dan tokoh masyarakat. Bapak Joko selain 

menjabat sebagai BPD juga berprofesi sebagai guru. menjabat sebagai 

ketua kelompok tani di wilayah Dusun Kacangan. Alasan peneliti memilih 

Pak Joko sebagai informan pendukung adalah beliau sebagai ketua BPD di 

Desa Sumurup yang dalam tugasnya BPD sendiri merupakan mitra dari 

kepala desa. Dalam musyawarah desa dalam hal perencanaan atau 

membentuk peraturan desa BPD harus ikut sebagai perwakilan 

masyarakat.


