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IV. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1

Letak dan Kondisi Umum Daerah Penelitian
Desa Maguan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur

merupakan salah satu daerah dari 33 kecamatan di wilayah Kabupaten Malang.
Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara 1120 17’ bujur timur dan 1220
57’ bujur timur dan antara 70 44’ lintang selatan dan 80 26’ lintang selatan, letak
geografis sedemikian itu menyebabkan kabupaten Malang memiliki posisi yang
cukup strategis yang berada di atas area seluas 2.977,05 km2. Batas-batas
wilayah Desa Maguan Kecamatan Ngajum adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara

: Desa Balesari Kecamatan Ngajum

Sebelah Selatan

: Desa Ngajum Kecamatan Ngajum

Sebelah Timur

: Desa Ngasem Kecamatan Ngajum

Sebelah Barat

: Desa Ngajum Kecamatan Ngajum

Kecamatan Ngajum terbagi menjadi 9 desa / kelurahan, 32 dusun, 89 RW
dan 331 RT. Komposisinya Desa Babadan memiliki jumlah dusun terbanyak yaitu
sebanyak 7 dusun, banyaknya jumlah dusun yang dimiliki otomatis tidak menjadi
daerah dengan jumlah rukun warga dan rukun tetangga terbanyak pula, terbukti
jumlah RT terbanyak di Desa Balesari yaitu sebanyak 16 RW dan 47 RT.
Berikutnya Desa Ngajum (14 RW dan 78 RT), Ngasem (10 RW dan 38 RT),
Palaan (10 RW dan 23 RT), Kranggan (9 RW dan 34 RT), Maguan (9 RW dan 20
RT), Kasamben (8 RW dan 25 RT) dan sisanya berada di Desa Babadan dan
Desa Banjarsari.
Berdasarkan keadaan topografinya, Desa Maguan berada pada tinggi
tempat dari permukaan laut 2100 mdl, sehingga wilayah ini termasuk daerah
berbukit-bukit dan pada daerah lereng gunung. Iklim daerah tersebut dipengaruhi
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oleh musim penghujan dan musim kemarau dengan suhu maksimum atau
minimum berkisar dari 250C dengan curah hujan 350 mm/tahun (BPS Kabupaten
Malang, 2016).
4.2

Demografi Penduduk
Berdasarkan data kependudukan yang ada di database Desa Maguan

pada tahun 2016, jumlah penduduk Desa Maguan sebanyak 2.973 jiwa, dengan
jumlah penduduk laki - laki sebanyak 1.497 jiwa atau 50,35% dari jumlah
penduduk keseluruhan dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.476 jiwa
atau 49,65% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.
Tabel 5. Jumlah Penduduk Desa Maguan
No
Uraian
Jumlah (jiwa)
1
Laki-laki
1.497
2
Perempuan
1.476
Total
2.973
Sumber: Kantor Kepala Desa Maguan, 2016
Penduduk Desa Maguan sebagian besar asli dari etnis jawa, yang
berasal dari turun temurun. Selain itu juga terdapat penduduk musiman yang
datang ke desa hanya untuk bermukim pada musim tertentu. Etnis suku jawa
yang terdapat pada Desa Maguan sudah bisa diketahui dari sisi logat berbicara
dan etika dalam menyambut tamu.
Selain jumlah penduduk tingkat pendidikan penduduk Desa Maguan
sangat mempengaruhi pola pikir mereka yang ingin berwiraswasta atau menjadi
buruh saja. Tingkat pendidikan yang tinggi maka dapat membentuk pola pikir
yang baik dalam menghadapi segala peluang usaha serta menyikapi masalah
selain itu mereka memiliki ide–ide cemerlang dalam membangun dan
mengembangkan Desa Maguan menjadi desa yang maju dan sejahtera. Untuk
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tingkat pendidikan penduduk Desa Maguan dapat di jelaskan pada Tabel 6
dibawah ini.
Tabel 6. Tingkat Pendidikan Penduduk
Tingkat Pendidikan
SD tidak tamat
SLTP
SLTA
D1
D2
D3
S1
S2

Jumlah Penduduk (orang)
760
911
553
2
5
68
-

Sumber : Kantor Kepala Desa Maguan, 2016
Jika dilihat dari tingkat pendidkan maka tingkat pendidikan yang paling
rendah adalah SD tidak tamat dan tingkat pendidikan penduduk Desa Maguan
paling banyak adalah SLTP. Selain itu penduduk yang tingkat pendidikan S1
cukup tinggi dari hal ini dapat di simpulkan bahwa penduduk Desa Maguan
sangat memperhatikan tingkat pendidikan sebab pendidikan sangat penting
untuk mengubah pola pikir orang serta cara pandang orang dalam mengatasi
dan menyikapi suatu masalah. Tingginya tingkat pendidikan suatu desa maka
akan mudah pula untuk menerima perubahan kearah yang lebih baik dengan
pionir penduduk yang berpendidikan S1 mereka dapat menjadi pionir dalam
segala hal yang dapat memajukan serta mensejahterakan masyarakat Desa
Maguan.
Desa Maguan adalah sebuah Desa yang bagus untuk memulai usaha
perikanan. Desa ini sangat berpotensi sekali dijadikan lahan usaha perikanan
sebab daerah ini memiliki banyak sekali keunggulan antara lain:
1)

Sumber air yang melimpah yaitu sumber air Umbulan yang masih belum

tercemar oleh limbah pabrik dan limbah rumah tangga sebab masyarakat sekitar
sangat menjaga kebersihan sumber air tersebut agar tidak tercemar dengan cara
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gotong royong seluruh warga desa yang memanfatkan sumber air tersebut dan
sepakat tidak membuang limbah pabrik ataupun limbah rumah tangga di
sepanjang aliran air.
2)

Daerah ini bebas dari bencana banjir serta gempa bumi dengan minimnya

bencana alam di daerah ini maka menjadi syarat terpenting dalam mendirikan
sebuah usaha sebab jika mendirikan usaha pada wilayah yang rawan akan
bencana alam maka akan banyak kerugian yang ditanggung pengusaha untuk
perbaikan bangunan jika terjadi bencana alam selain itu usaha tidak akan dapat
berkembang secara signifikan sebab dana yang keluar sebagaian besar
digunakan untuk perbaikan dari pada digunakan untuk pengembangan usaha.
3)

Tekstur tanah pada Desa Maguan adalah tanah liat/lempung, tidak

berporos, berlumpur dan subur. Tekstur tanah yang seperti ini sangat cocok
untuk usaha perikanan dalam bidang budidaya maupun pembenihan ikan air
tawar. Sebab tanah yang berlumpur dan tidak berporos tidak akan menyerap air
dengan cepat selain itu kesuburan tanah yang ada akan lebih cepat untuk
menumbuhkan pakan alami untuk ikan – ikan yang dipelihara.
4)

Desa Maguan tidak memiliki suhu ekstrim, suhu didaerah ini tergolong

stabil. Iklim daerah tersebut dipengaruhi oleh musim penghujan dan musim
kemarau dengan suhu maksimum atau minimum berkisar dari 250C dengan
curah hujan 350 mm/tahun. Keunggulan ini dapat meminimal jumlah mortalitas
ikan pada saat larva sebab jika larva ini terkena suhu ekstrim maka mortalitas
meningkat selain itu pertumbuhan dan perkembangan melambat jika tidak di
dukung oleh pakan yang bernutrisi serta berprotein maka larva yang dapat besar
menjadi benih jumlahnya akan semakin menurun.
Keempat keunggulan ini membuktikan bahwa Desa Maguan yang berada
pada Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sangat berpotensi untuk di jadikan
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ladang usaha perikanan baik perikanan budidaya maupun pembenihan. Untuk
sekarang ini cukup banyak penduduk Desa Maguan yang menggeluti usaha
perikanan di bidang pembenihan ikan lele. Disamping mudah penerapan ilmu
pembenihan ikan lele serta lahan yang dibutuhkan untuk usaha ini tidak
dibutuhkan lahan yang luas. Modal untuk usaha ini dapat di sesuaikan dengan
skala produksi benih.
4.3

Keadaan Umum Potensi Perikanan Kabupaten Malang
Kabupaten Malang memiliki luas daerah penangkapan ikan laut mencapai

102,62 km yang terbentang dari Kecamatan Donomulyo sampai ke Kecamatan
Ampel Gading dengan potensi 403.444 ton pertahun. Tempat penelitian saya di
Kecamatan Ngajum memiliki luas lahan budidaya perikanan seluas 4.66 ha yang
dialokasi untuk usaha dikolam yang memiliki hasil produksi sebesar 126,44 ton
pertahun dan 1,70 ha dialokasikan untuk minapadi dengan hasil produksi
sebesar 3,75 ton pertahun. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang
menjelaskan bahwa, semua potensi perikanan pada tahun 2013 yang dimulai
dari jumlah armada dan alat tangkap yang digunakan para nelayan Kabupaten
Malang yaitu jumlah armada pada tahun 2013 adalah 1.354 unit. Terdiri dari
perairan laut 986 unit yang merupakan kapal motor 401 unit, motor tempel 387
unit, dan jukung 198 unit dan pada perairan umum tardapat 368 unit yang terdiri
dari perahu kecil sebesar 368 unit.
Armada laut, nelayan di Kabupaten Malang memiliki alat tangkap yang
digunakan untuk menigkatakan hasil tangkapan ikan di laut Kabupaten Malang.
Alat tangkap tersebut berjumlah 9.193 unit dan yang beroperasi pada perairan
laut sebesar 7.755 unit serta alat tangkap yang digunakan adalah gillnet 55 unit,
pancing lain 2.706 unit, tonda 1.790, rawai 958 unit dan alat lain sebesar 2.244
unit. Selain itu alat tangkap yang beroperasi pada perairan umum sebesar 1.348
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unit yang terdiri dari pancing rawai 650 unit, jaring 380 unit, jala 380 dan alat
tangkap lain 28 unit.
Kabupaten Malang juga memiliki pembudidaya ikan dan nelayan yang
ikut serta dalam memajukan industri perikanan Kabupaten Malang serta terus
meningkatkan hasil produksinya. Pembudidaya ikan dan Nelayan di Kabupaten
Malang berjumlah 10.036 orang yang bergerak pada perairan laut adalah 4.386
orang serta pada perairan umum 650 orang. Selain itu Pembudidaya ikan yang
bergerak pada bidang budidaya perikanan berjumlah 6.150 orang yang terdiri
dari Pembudidaya ikan yang memiliki usaha dibidang tambak sebesar 9 orang, di
kolam sebesar 2.683 orang, minapadi 56 orang, minamendong 56 orang dan
jaring sekat sebesar 3.290 orang.
Tahun 2016 produksi perikanan mulai diperhatikan dan ditingkatkan oleh
pemerintah Kabupaten Malang untuk mensejahterakan masyarakat nelayan.
Selain itu data produksi perikanan pada Kabupaten Malang sebagai berikut.
Produksi perikanan Kabupaten Malang pada tahun 2016 mencapai 28.019,45 ton
yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 10.949,29 ton yang terdiri dari hasil
tangkapan pada perairan laut sebesar 10.566,56 ton dan perikanan di perairan
umum sebesar 382,73 ton selain perikanan tangkap Kabupaten Malang juga
memiliki hasil produksi dari budidaya perikanan sebesar 17.070,16 ton. Bidang
budidaya perikanan yang dikembangkan adalah tambak yang mehasilkan ikan
sebesar 982 ton, kolam 5.732,91 ton, minapadi sebesar 23.32 ton, sekatan
10.243,03 dan minamendong sebesar 88,9 ton.

