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IV.  GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

 

 

A. Keadaan Geografis Desa Makarti 

 

Desa Makarti merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.  Desa ini terdiri dari enam 

Rukun Kelurahan (RK), dan 24 Rukun Tetangga (RT).  Desa yang memiliki 

luas wilayah 8.543 hektar ini, sebelah Utara berbatasan dengan Desa 

Sumberejo, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purbasakti Kecamatan 

Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, dan sebelah Barat dan Timur 

berbatasan dengan Desa Dayasakti. Desa Makarti memiliki jarak orbitasi 8 

km dari ibukota Kecamatan Tumijajar yaitu Desa Dayamurni, dan 25 km dari 

ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu Desa Panaragan Jaya serta 

110 km dari ibukota Propinsi Lampung yakni Bandar Lampung. Desa ini 

memiliki sarana perhubungan yang sudah lancar karena ditunjang oleh 

prasarana jalan yang sudah baik. 

 

Desa Makarti terletak pada 104,55′ – 105,10′ Bujur Timur dan 04,10′- 04,42′ 

Lintang Selatan dengan ketinggian 39 Mdpl. Berdasarkan keadaan 

geografisnya, daerah ini mempunyai suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 

derajat Celsius. Curah hujan yang cukup tinggi antara 57-299 mm/bulan 

dengan kelembaban rata-rata 85,2%.  Curah hujan tertinggi pada bulan 
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Nopember dan Desember, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juni 

dan Agustus. Musim kemarau terjadi pada bulan Februari sampai Agustus, 

dan musim hujan terjadi pada bulan September sampai Januari.   

 

B. Keadaan Penduduk Desa Makarti 

 

Penduduk merupakan faktor utama penggerak dan pelaksana pembangunan. 

Dengan demikian potensi penduduk merupakan modal dasar dalam proses 

pembangunan bila segenap potensi penduduk tersebut dapat diaktualisasikan 

menjadi gerak langkah bersama sesuai dengan cita-cita pembangunan desa. 

Berdasarkan data monografi Desa Makarti tahun 2013, jumlah penduduk 

secara keseluruhan sebesar 5.398 jiwa dengan jumlah penduduk pria 2.702 

jiwa dan penduduk wanita 2.696 jiwa.  Menurut Mantra (2004), sebaran 

petani padi berdasarkan umur produktif secara ekonomi dapat dibagi menjadi 

3 klasifikasi yaitu kelompok umur 0-14 tahun merupakan kelompok usia 

belum produktif secara ekonomi, kelompok umur 15-64 tahun merupakan 

kelompok usia produktif, dan kelompok umur di atas 65 tahun merupakan 

kelompok usia tidak lagi produktif.  Sebaran penduduk Desa Makarti 

berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Sebaran penduduk Desa Makarti berdasarkan kelompok umur 

 

No Kelompok Umur (Th) Jumlah (Jiwa) Persentase 

(%) 

1 

2 

3 

0 – 14 

15 – 64 

> 65 

1656 

3414 

328 

30,68 

63,26 

  6,08 

Sumber : Kantor Kepala Desa Makarti, 2014 
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Infomasi lain selain jenis kelamin, umur, dan usia produktif, keadaan 

penduduk Desa Makarti dapat pula dilihat berdasarkan tingkat pendidikan 

seperti yang disajikan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Jumlah penduduk Desa Makarti dirinci berdasarkan tingkat 

pendidikan 

 

Sumber : Kantor Kepala Desa Makarti, 2014 

 

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa 

Makarti berpendidikan mayoritas pada tingkat pendidikan dasar (SD), yaitu 

sebanyak 45,44 %. Sedangkan penduduk yang menyelesaikan jenjang 

pendidikan akademi hingga sarjana jumlahnya sangat kecil sebesar 0,28 %.  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan pembangunan 

sebuah desa.  Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk suatu desa, maka 

semakin berkembang pula pembangunan di desa tersebut.  Demikian juga 

dalam bidang pertanian, daya adopsi teknologi, kreatifitas berusahatani, serta 

keterampilan berusaha tani biasanya berbanding lurus dengan tingkat 

pendidikan masyarakatnya. 

 

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih berpendidikan rendah, terutama 

masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.  Berdasarkan tingkat 

pendidikan, masyarakat Desa Makarti memiliki tingkat pendidikan yang 

tergolong masih rendah.  Hal ini terlihat jelas dari besarnya persentase 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

Tidak/Belum Sekolah 

Tidak Tamat SD 

Tamat SD 

Tamat SLTP 

Tamat SLTA 

Perguruan Tinggi (D1 – S3) 

437 

1338 

2453 

839 

279 

15 

8,25 

25,52 

45,44 

15,54 

5,17 

0.28 
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penduduk yang hanya sebatas tingat SD.  Rendahnya tingkat pendidikan di 

Desa Makarti antara lain disebabkan oleh faktor sosial ekonomi, dan masih 

kurangnya kesadaran atau motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. 

 

Tingkat sosial ekonomi yang rendah dipengaruhi oleh ketersediaan lapangan 

pekerjaan yang ada di desa tersebut. Serapan lapangan pekerjaan yang 

mempekerjakan tenaga kerja secara konvensional dengan sistem manajemen 

seadanya juga akan memberikan penghasilan yang tidak memuaskan. 

Umumnya lapangan pekerjaan tersebut hanya berkisar pada pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari.  Di pedesaan biasanya serapan lapangan pekerjaan 

yang banyak adalah sektor pertanian.  Hal ini juga terlihat seperti di Desa 

Makarti, dimana sebagaian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. 

Serapan penduduk berdasarkan mata pencaharian secara rinci dapat dilihat 

pada Tabel 9.  

 

Tabel 9. Jumlah penduduk Desa Makarti dirinci berdasarkan jenis mata 

pencaharian 

 

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah (Jiwa) Persentase 

1 Tidak/Belum Bekerja 1362 25,23 

2 Petani 3790 70,21 

3 Pegawai 61 1,13 

4 Wiraswasta/Pedagang 101 1,87 

5 Lain-lain 30 1,56 

Jumlah 5398 100 

Sumber : Kepala Desa Makarti, 2013 

 

Tabel 9, menunjukkan bahwa Desa Makarti dapat dikategorikan sebagai desa 

penduduknya adalah petani. Masyarakat yang bekerja sebagai petani memiliki 

persentase terbesar yaitu 70,21% dibandingkan dengan masyarakat yang 
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bekerja di luar sektor pertanian.   Serapan lapangan pekerjaan terkecil bekerja 

pada sektor pegawai sebanyak 1,13 %, serta 1,56%  memiliki mata 

pencaharian lain-lain seperti ; seniman, tukang ojek, mekanik, dan sopir. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Makarti 

memiliki mata pencaharian sebagai petani. 

 

C. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Makarti 

 

Mayoritas penduduk Desa Makarti adalah berusahatani padi.  Dengan 

demikian perekonomian utama masyarakatnya diperoleh dari sektor 

pertanian.  Terdapat satu Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang 

ditopang oleh 17 kelompok tani yang masing-masing kelompok 

beranggotakan antara 20-50 orang. Selain sebagai aktifitas petani dalam 

pengembangan usahatani padi, kelompok tani juga menyediakan layanan 

simpan pinjam. Dari sisi perputaran ekonomi masyarakatnya Desa Makarti 

memiliki satu buah pasar dan 35 buah warung yang menyediakan barang 

untuk kebutuhan sehari-hari.  

 

D. Potensi Pertanian Desa Makarti 

Secara umum Kabupaten Tulang Bawang Barat menyimpan potensi pertanian 

yang sangat besar.  Adanya ketersediaan lahan yang cukup, jumlah penduduk 

dengan laju pertumbuhan yang besar, memiliki 8 wilayah kecamatan dengan  

letak yang strategis dekat dengan ibukota Provinsi Lampung serta sarana 

transportasi  jalan yang sudah cukup bagus.  Salah satu desa yang cukup 

bagus potensi pertaniannya adalah Desa Makarti.  Desa Makarti memiliki 

potensi ketersediaan lahan yang cukup luas yakni 8.453 ha terdiri dari 338 ha 
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daerah pemukiman penduduk dan tanah pekarangan, serta 8.198 ha lahan 

pertanian.  Jenis tanah yang dimiliki adalah jenis tanah Podzolik Merah 

Muning (PMK), aluvial, dan organosol yang cocok untuk tanaman 

perkebunan seperti karet dan kelapa sawit serta palawija seperti kacang-

kacangan, ubi, jagung, palawija dan padi. 

 

E. Kelembagaan Desa Makarti 

 

Pemerintahan desa dipimpin oleh Lurah (Kepala Desa), yang membawahi 

tiga Kepala Urusan (Kaur), lima Kepala Dusun (Kadus), serta enam Rukun 

Warga (RW) serta 24 Rukun Tetangga (RT).  Dalam melakukan fungsi 

kepemimpinan lurah dibantu oleh bendahara, jurutulis (Carik) dan teknis 

lapangan (LPMK).  

 

Desa Makarti memiliki kelembagaan ekonomi berupa Koperasi Unit Desa 

(KUD), dan Kelompok Tani (KT). Sedangkan kelembagaan sosial yang ada 

di Desa Makarti meliputi : majelis taklim, remaja masjid, karang taruna, serta 

berbagai macam perkumpulan olahraga seperti : sepak bola, bola voly, tennis 

meja, pencak silat, karate, sepak takraw, masing-masing berjumlah satu 

perkumpulan. 

 

F. Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Makarti 

 

1. Sejarah Kelompok Tani Sumber Rejeki 

Kelompok Tani Sumber Rejeki merupakan wadah berkumpulnya segenap 

petani yang memiliki lahan pertanian/perkebunan yang masih belum 

maksimal pengolahannya.  Kelompok tani ini merupakan kelompok 
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swadaya masyarakat petani yang tergabung dan tumbuh berdasarkan 

keakraban, keselarasan serta kesamaan kepentingan dalam pemanfaatan 

sumber daya pertanian untuk bekerjasama dalam peningkatan 

produktivitas usaha di bidang pertanian, serta usaha lainnya, berasaskan 

Pancasila dan Undang –Undang Dasar 1945.  Berdasarkan kesadaran dan 

keinginan yang kuat, sekaligus sebagai upaya membantu pemerintah 

dalam mengentaskan kemiskinan, menekan angka pengangguran 

khususnya di Desa Makarti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, maka para petani sepakat membentuk kelompok yang di 

berinama Kelompok Tani Sumber Rejeki. 

 

Kelompok Tani Sumber Rejeki merupakan salah satu dari 17 kelompok 

tani yang ada di Desa Makarti.  Kelompok Tani Sumber Rejeki terbentuk 

pada tahun1998 dan baru mengalami pergantian kepemiminan dua kali 

selama 16 tahun terakhir.  Wilayah kerja kelompok tani ini terletak di 

RK-5 Desa Makarti. Kelompok Tani Sumber Rejeki saat ini diketuai oleh 

Sukradi dan dibantu oleh Guntadi sebagai sekertaris, Giono sebagai 

Bendahara, dan Setiono sebagai Humas. Anggota kelompok tani ini 

berjumlah 57 termasuk pimpinan kelompok tani.  Pimpinan kelompok 

tani dipilih secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggota kelompok 

tani.  Struktur kepengurusan Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Makarti 

disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2.  Struktur kepengurusan Kelompok Tani Sumber Rejeki Desa 

Makarti 

 

 

2. Kegiatan Kelompok Tani Sumber Rejeki 

Banyaknya petani yang ikut serta dalam kegiatan kelompok tani 

merupakan cerminan bahwa kelompok tani masih dapat dipercaya oleh 

masyarakat.  Tidak sedikit pula petani yang enggan untuk ikut dalam 

kelompok tani dengan berbagai alasan, antara lain rendahnya tingkat 

kepercayaan seorang petani terhadap penggelolaan keuangan kelompok 

tani, hubungan yang kurang baik terhadap presidium kelompok tani, dan 

tidak adanya ajakan secara langsung terhadap personal petani.  Dalam 

mengatasi hal ini, kelompok tani dituntut untuk lebih transparan dalam 

pengelolaan keuangan, melakukan kegiatan bersama seperti gotongroyong 

perbaikan akses jalan menuju lahan pertanian, grebek tikus dan lain-lain. 

 

KETUA GAPOKTAN 

KASNO 

KETUA KELOMPOK TANI 

SUKRADI 

SEKRETARIS 

GUNTADI, S.P 
BENDAHARA 

GIONO 

HUMAS 

SETIONO 

ANGGOTA KELOMPOK TANI 
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Agenda Kelompok Tani Sumber Rejeki adalah agenda yang dibuat 

berdasarkan hasil keputusan musyawarah kelompok.  Maksud dari agenda 

ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan kegiatan 

kelompok agar lebih terencana dan terarah sehingga tujuan kelompok 

dapat tercapai sesuai dengan visi misi yang diharapkan.  Berikut adalah 

agenda yang telah ditetapkan sesuai hasil keputusan musyawarah: 

a. Pertemuan rutin, pertemuan ini adalah pertemuan pimpinan kelompok 

tani dengan Gapoktan dalam rangka membahas kebutuhan penunjang 

kemajuan usahatani padi dalam kelompok tani setiap bulan. 

b. Pertemuan enam bulan, pertemuan semua anggota kelompok setiap 

dua mingggu setelah panen raya berlangsung.  Tujuan dari pertemuan 

ini adalah pembukuan ulang baik keuangan maupun keanggotaan 

kelompok. 

c. Pertemuan insidental, pertemuan ini dilakukan hanya saat-saat tertentu 

seperti adanya bantuan yang tiba-tiba turun, serangan hama yang 

susah dikendalikan, perbaikan akses jalan menuju sawah. 

 

Keunggulan yang ditawarkan Kelompok Tani Sumber Rejeki kepada 

anggota kelompok tani adalah berupa penerapan teknologi baru usahatani 

padi, bidang keuangan yang meliputi pinjaman modal dan uang bagi hasil 

usaha, dan kemudahan dalam memperoleh sarana produksi.  Kelompok 

Tani Sumber Rejeki pada awal kepengurusan memiliki kas sebesar Rp 

20.000.000,00 yang diberikan dari kepengurusan sebelumnya.  Selain 

uang kas yang ada Kelompok Tani Sumber Rejeki mendapatkan bantuan 

dana dari pemerintah sebesar Rp 70.000.000,00 yang berbentuk hand 
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tractor dan uang tunai yang selanjutnya dana tersebut disimpan sebagai 

kas kelompok tani.  Fungsi dari uang kas tersebut adalah untuk 

memberikan kemudahan kepada anggota dalam memperoleh modal 

usahatani terutama usahatani padi.  Pinjaman modal yang diberikan 

bervariasi mulai dari Rp 1.000.000,00 hingga Rp 3.000.000,00 sesuai 

kebutuhan dan kemampuan petani dalam mengembalikannya. 

 

Tahapan berikutnya setelah petani mendapatkan bantuan modal, petani 

harus mengembalikan modal setiap enam bulan sekali atau setelah panen 

sebesar 10% dari jumlah pinjamannya.  Bunga modal yang terkumpul 

akan dihitung kembali sebagai kas.  Selain tambahan kas dari bunga 

modal kelompok tani juga menyewakan hand tracktor dengan pendapatan 

per bulan hingga Rp 3.000.000,00.  Uang kas yang terkumpul adalah 

cadangan dana untuk keperluan bila anggota kelompok tani ingin 

meminjam lagi di pertengahan musim.  Pada akhir kepengurusan 

kelompok tani yaitu lima tahun sekali akan menyisakan Rp 20.000.000,00 

untuk diberikan kepada kepengurusan selanjutnya.  Sisa uang yang 

disimpan akan diberikan secara merata ke seluruh anggota kelompok tani.  

Anggota kelompok mendapatkan uang bagi hasil sebesar Rp 1.500.000,00 

per orang.  Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan kelompok tani 

menjadikan Kelompok Tani Sumber Rejeki masih tetap berdiri hingga 

sekarang. 


